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Piotr WOZNIAK

Interglacjal Zb6jna na Suwalszcz!Jznie
Przedstawiono pozycjf: stratygraficznq osadow organicznych z profilu RaczkU. Wielkie na wsch6d ad Olecka. Osady te zawierajq zesp61 pylkowy typu interglacjalnego
i datowane sC\ metodq termoluminescencyjnq oa 354 ± 53 i 332 ± 49 ka. Reprezentujq
one interglacjal Zb6jna (sensu. L. Lindner, E. Brykczyilska, 1980).
WSTFtP

Suwalszczyzna to rejon mi,!zszej i prawdopodobnie najpelniej wyksztakonej pokrywy osad6w czwarto~z~dowych w Polsce. Wyniki dotychcza-sowych badan pozwalaly na identyHkacj~ 6-8 po!lliomow glacjalnych, reprezentuj,!cych kolejne okresy zimne, zaliczane do :dodowacen:
poludniowo- (1-2 pcvziomy), srodkowo- (4-5 pomom6w) i p6lnocnopolskiego (1 poziom) - A. Ber (1987). Ograniczone moZliwosci rozpoz.i.omowania osad6w czwartorz~dowych wynrkaj,! z malej liczby stanowisk
udokumentowanych osad6w interglacjalnych. Mirno prowadzenia intensywnych b:tdan i wiercen na tym obszarze, rozpoznane osady interglaojalne nalez'! wei,!z je=e do rzadkosci. Dotyczy toza..owno odsloni~c,
jak i profili wiertniczych (fig. 1). Znane S,! osady interglacjalu mazowiedkiego w otworze wiertniczym Sejny III (Z. Kop~kowa, info ustna)
i Gawrychruda (A. Ber, 1989) oraz osady interglacjalu eemskiego w
Szwajcarii k. Suwalk (Z. Borowko-Dluzakowa, B. HaliC'ki, 1957; A. Ber,
1974) i w Smolnikach (Z. Borowko-Dluzakowa. 1971). Z pogranicza Suwalszczyzny i Mazur mane jest takze stanowislko "interstadialu rnazurSkiego" w Orlowie, ktorego ranga jest dyskusyjna (B. Halic'ki, 1960; H.
Hess von Wichdorff, 1916; G. Kociszewska-Musial, 1987; K. 8wierczyD.ski,
1958; B. Andrzejeszczak, 1971). Nowyrn stanowiskiern interglacjalnym
jest prom otworu kartograficzno-badawczego Raczki Wielkie, wykonanego w czasie prac nad ark. Olec!Jro Szczeg6!owej mapy geo!ogicznej Po!ski w akaU 1 : 50000. Na gl~bokoSci 118,0-129,2 rn wyst~puje tam seria
p;askow i zwir6w rzecznych z dwierna wkladkami to.-fow. Poloienie tej
serH interglacjalnej rna waine konsekwencje stratygraficzne dla calej
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Fig, 1. Lokalizacja otwor6w badawczych i hydrogeologicznych w rejonie Suwalszczyzny
Exploratory and hydrogeologic boreholes in Suwalki region
1 - pro fil e wiercen osi<\gaj<\cych podloze czwartorzl;du, bez stwierdzonych osad6w interglac jalnych; 2 - profile wlercen i odkrywek Z osadaml interglacjalnymi zbadanyml paUnologicznie
1 - columns of boreholes with Quaternary substrate recorded, a,n d with no interglacial deposits !ound; 2 - columns of boreholes and outcrops with interglacial deposits recorded and
palynologicaUy examined

polnocno-wschodniej Polski. Wyst~puje ona bowiem wsr6d osad6w d2ieokres6w zimnych. Osady podScielaj'lce zaliczono do czterech okresow zimnych, a seria przykrywajqca sklada si~ z szeSciu poziom6w glacjalnych (fig. 2).
si~iu

OSADY STARSZE OD OSADOW INTERGLACJALNYCH
Urozmaicone litologicznie i genetycznie osady podScielaj'lce seri~ interglacjalu reprezentuj'l zlodowacenie po!udniowopolskie (Sanu 1 i Sanu 2 - dwie fazy) oraz stadial przedmaksymalny zIodowacenia Srodkowopolskiego (zlodowacenie Liwca?).
Z 10 dow ace n i e San u 1 (zlodowacenie poludniowopolskie,
stadia! dolny) reprezentuje glina zwalowa (fig. 2, warstwa 36). Spoczywa ona na lagodnie pochylonym ku zachodowi podloZu osad6w paleocenu dolnego, zbudowanym z mulowcow i margli, a wyjqtkowo takie piask6w gla ukonitowych. Tworz'lC dose ci'lgl'l pokryw~, glina ta ma zmienn'l mi'lzszo.sc - do 30 m w zachodniej cz~sci terenu . Miejscami jest
usuni~ta calkowicie, i wtedy VI jej pozycji znajdowane Sq bruki rezydualne.
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Nie wydaje si~ mozliwe, aby glina ta reprezentowala zlodowacenie
starsze niz poludniowopolskie. J ednoznacznie okreSlony wiek osad6w
przykrywajqcych wskazywa!by w6wczas na wyjqtkowo duzq luk~, obejmUjqcq interglacjal malopolski, zlodowacenie Sanu i interglacjal ferdynandowski, co nie znajduje potwierdzenia na terenach sqsiednich (A.
Ber, 1989; T. Krzywicki, 1985, 1988). R6wniei: cechy litologiczno-petrografiezne tej gliny nie odpowiadajq litotypowi uznanemu za litotyp gliny
slarszej ITiz glina poludniowopolska (J. Rzechowski, 1974). Jej frakcja
zwirowa jest zbyt uboga w skaly krystaliczne (do 35%). Glina zawiera
malo chloryt6w i biotytu (do 7 0/0), a proporcje wskazn.ik6w petrograficznych S'l krancowo odmienne (Z. Fert, K. Pruszek, 1984).
Z I 0 dow ace n i e San u 2 (zlodowacenie poludniowopolskie, stadial g6rny) reprezentujq osady zr6Znicowane. Powstaly w czasie dwu
faz, a ich miqzszose si~ga 49 m. Faz~ starszq stanowiq mulki z wkladkami gliny ilastej, miejscami piaszczyste (warstwa 35) oraz glina zwalowa
(warstwa 34). Mulki wypelniajq obniZenia erozyjne powstale u schylku
zlodowacenia Sanu 1. Gromadzqce si~ w nich osady jeziornolodowcowe
przewarstwiane byly ilastq glin'l z duz'l zawartoSci'l iwiru, kt6ra dostala si~ tam najprawdopodobniej ze zboczy zbimnika w fonnie blotnego
spJ:ywu. Nalezy sqdzie, ze obnizenia, a p6zniej zbiorniki zastoiskowe,
wyerodowane przez wody roztopowe ust~pujqcego l/!dolodu zlodowacenia Sanu 1, narazone byly na dlugotrwale dzialanie czynnik6w degraduj'lcych w warunkach plytkiej penetracji w6d powierzchniowych. Splywy blotne powinny bye w nich powszechne. Zwraca uwag~ duza iloSc intraklast6w mulkowych i ilastych, pochodz'lcych z rozmywania tej samej
serii, co· swiadczy 0 redepozycji na kr6tkq odleglose. Stropow'l C'Z~se tej
seTii datowano metodq TL (na wysokosci -0,9 m n.p.m.) na 490 ± 73 ka.
Glina zwalowa (warstwa 34) tej fazy lezy w ciqg10Sci sedymentacyjnej z
jezioTnolodowcowymi mulkami alba wprost na glinie starszej. W tym
pierwszym przypadku jest ona mulkowata i warstwowana w Spqgu.
Miejscami jest zredukowana lub usuni~ta przez erozj~ r6znego wieku.
W jednym z erozyjnych obnizen w powierzchni omawianej gliny,
powstalym w interfazie, nawiercono osady zaistoiskowe - piaski, mulki
i ily (warstwa 33) 0 cechach wskazujqcych na stopniowq ewolucj~ zbjprnika. Przyjmujqc pewn'l generalizacj~, ich cz~se dolna - gruboziarnista - jest wzbogacona w granaty (do 40 %), a ziarna kwarcu S'l obtoc:oone lepiej (wskaznik obtoczenia R do 0,53 %) niZ w cz~i drobnoziarnistej - srodkowej i gornej. Obserwuje si~ tu stopniowe przejscie od se,dymentacji zblizonej w charakterze do rzecznej do sedymentacji zastoiskowej, zwiqzanej z nOWq faz'l transgresji. MUlkowo-ilasty strop serii
o wyraznie glacjalnych cechach datowano metodq TL na 475 ± 71 ka, co
pozwala na korelacj~ z mlodszq cz~Sciq ·z lodowacenia Sanu 2 (Wilgi).
Glina zwalowa mlodszej fazy wyst~puje tylko lokalnie (warstwa 32)
i szybko wyklinowuje si~ ku p6lnocnemu wschodowi, a na poludnilu jest
usuni~ta erozyjnie. Chara'kteryzuje j'l bardzo zmienna zawartose w~gla
nu wapnia, od 2,5 do 26 %.
I n t erg I a c j a I m a z 0 w i e c k i. 0 procesach zachodzqcych w
interglacjale mazowieckim mozna sqdzic tylko na podstawie erozyjnych
.rozci~e. ktore nast~pnie zapelnily osady mlodsze od niego. Skala erozji
I~yla duza, poniewaz rozci~ia si~gajq 40 m. Osad6w nie stwierdzono.
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Z 10 dow ace n i e s rod k 0 wop a I ski e 1, stadial przedmaksymalny (zlodowacenie Liwca?) . W dolnej cz~sci cyklu sedymentacyjnego
osady s,! zaburzone glacitektoniC'znie. Zar6wno zastoiskowe piaski i mulki (warsbwa 31), jak i glina zwalowa (warstwa 30) s,! miejscami zlustrowane i sp~kane, a miejscami -przefaldowane. L,!ociol6d wkraczaj'lc na mi,!zsze murki .; mulki ilaste zaburzal je w rozmaity spos6b, natomiast w
miejscach ich malej mi,!zszasci -o-bserwuje si~ tylko sp~kania. Zaleganie
stropu serii zastoiskowej jest w zwiqzku z tym zmienne. W pmfilu wyst~
puj,! cz~sto intraklasty mulkowe i Haste oraz wkladk'i ghny ilastej 0 genezie podabnej jak w zasto;sku zlodowacenia Sanu 2. Wkladki te zawierajq
fr agmenty SkOTUP malakofauny. W asadzie mUlkowym natomiast stwierdzona gattmki slimak6:w, zyj'!cych w klimacie chlodnym: Succinea putTis
(Linnaeus), Valvata cTistata O. F. Miiller, Lymnaea tTuncatula (0. F.
Miiller) , Lymnaea palustTis (0. F. Muller) (?), Anisus leicostomus (Millet)
i Aplexa hypnoTum (Linnaeus). Licznie reprezentowany jest tez plankton,
w tym morski - HystTichosphaeTidae. Datowania TL wykonano tu trzykrotnie, otrzymuj,!c wyniki 453±67. 430±64 i 456±68 ka.
Glina zwalowa tego zlod-o-wacenia jest zaburzona glacitektonicznie
(wars twa 30). Zawiera po·r waki innych osad6w, w tym glin a odmiennych
wlasnos-ciach petrograficznych. Tworzy dose ci,!gl,! warstw~ nieznacznie
zniszczon'! przez erozj~.
W niewielkich zagl~bieniach, rz~du kilku metrow, zachowaly si~ osady wodnolodowcowe (warstwa 29) z glazikami w sp'!gu, pochodz,!cymi
z jej rozmywania we wczes nym etapie deglacjacji. Nast~puj,!ca p6zniej
radykalna zmiana warunk6w kl;matycznych doprowadzila do rozwoju
bogatej szaty roolinnej.
OSADY INTERGLACJALNE
Seri~ interglacjaln,! nawiercono w Raczkach Wielkich na wysokosci
62,9-51,7 m n .p.m. (fig. 3). S,! to szaTozielone piaski drobno- i srednioziamiste, kwarcowo-skaleniowe z dwiema wkladkami tarlu, mi~dzy kt6rymi wyst~puje warstwa zwirow z glazikami (warstwa 28). Dalna cz~se
to piaski pylaste niemal zupelnie odwapnione, a zlym obtoczeniu (wskaznik obtoczenia kwarcu 0,6), 0 duzym udziale amfiboli. Pod wzglE)dem
zawartoSci pyrku jest to seria planna. PrzY'krywa j'l dalna warstwa lorfu a mi,!zszoSci 20 cm. Spektrum pylkowe z tej warstwy ujawnilo szereg gatunkow cieplolubnych (m. in. lip~. leszczyn~, olsz~ i grab) oraz
"ladowe Hosci ga tunk6w iglastych i roslinnooci zielnej (Z. Kopikowa,
1985). Torf przykrywaj,! 0,5-metrowej miqzszosci piaski ze zwirem w
stropie, na kt6rych lezy druga warsbwa torfu 0 miqzszosci 0,5 m. Proporcje ilosciowe zawartego w nim pylku "wiadcz,! a wzroscie udzialu
ciTzew iglastych, tzn. 0 stopniowym ochlodzeniu. Mimo ze nie uzyskano
pelnej interglacjalnej sukcesji pylkowej, lecz jedynie jej fragment, obie

Wobec niewlltpl1wego wystE:powania pi.;:clu r6Znych poziom6w glacjalnych (fig. 2), nopodziat stratygraflczny (L. Lindner, 1988; J. E. MOjski, 1985; W. potaryski, J. E.
Mojski, 1987) nie Jest wystaTczaj~cy. W odniesienlu do osad6w powytej gornej granicy interglacjalu mazowieckiego i ponlte j dolnej grsntcy integlacjalu eemskiego, lepsze zastosowanie
rna podzial wedlug lnstrukcjt w sprawlc opracowantu t WlJdanta szczeg6towej maplJ "eoto"tcznej polskt W skaU 1 ; ~O 000 (:11977).
I

woprzyJ~ty
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warstwy toriu reprezentujq interglacjal Zb6jna " ... dajqc si~ dobrze nawiqzac ... do· fazy zaznaczonej jako IIB (L. Lindner, E. Brykczynska, 1980)"
(Z. Kopikowa, 1985, sIT. 7). Seri~ interglacjalnq konczy 6,7-metrowa
warsbwa bezsITukturalnego piasku, bardzo dobrze obtoczonego i dobrze
wysortowanego 0 duzej zawartosci granat6w.
Genetycznie cala opisana sekwencja st&nowi profil osad6w rzecznych
dwu facji - korytowej i starorzecza. Stawrzecze w czasie splycania
dwukrotnie zara·stalo torfem. Wiiek bezwzgl~dny osad6w powyzej i ponizej dolnej warstwy tOTfowej wynosi adpOW'iednio: 332 ± 49 i 354± 53 ka.
KOTesponduje on w pelni z datowaniami osad6w pedScielajqcych interglacjal Zb6jna w Zb6jnie (L. Lindner, E. Brykczyilska, 1980).
OSADY MLODSZE OD OSADOW INTERGLACJALNYCH
Seria osad6w przykTywajqcych obejmuje cztery st&dialy 'z lodowacenia srodkowopolskiego (zlodowacenia Odry, Warty i dwa mlodsze) oraz
zlodowacenie p6lnocnopelskie (Wisly). Pod wzgl~dem genetycznym opr6cz
utwor6w morenowych wyst~pujq osady wodnolodowcowe, zastoiskowe
i wodnomorenowe.
S tad i a I m a k s y mal n y (zlodowacenie Odry) reprezentujq osady zastoiskowe, wodnolodo,w cowe i glina zwalowa. Piaski, mulki i ily
anaglacjalnej cz~sci tego stadialu (zlodowacenia) Sq w stropie warstwowane przek'ltnie (warstwa 27). Analiza palinologiczna wyka"lala pylek drzew
iglastych i nieznaczne ilosci pylku drzew lisciastych, cieplolubnych (lipy
i d~bu). Takie spektrum pyrkowe swiadczy 0 k limacie borea~nym z tendencjq do ochladzania (obecnosc Selaginella selaginoides w pr6bce najwyzszej - Z. Kopikowa, 1985). Wiek bezwzgl~dny tej serii, zlo:i:onej
przed czolem transgreduj'lcego lqdolodu zloClowacenia Odry. wynosi
278± 41 ka, co kOTespenduje ze swiatowym ochlodzeniem, datowanym
metod'l 180 na 297-251 ka (N. J. Sha:ckleton, N. D. OpdY'ke, 1976). Glina zwalowa (warstwa 26) jest zredukowana, a miejscami usuni~ta przez
erozj~ p6zniejsz'l warciansk,!. Miazszosc glilny wyraznie wzrasta ku
poludniowemu zachodowi (do 22 m). Bezposrednio nad ni,! zalegajij doM,
ciagl'l pokrY'W'l dTobno- i srednioziarniste p'iaski \>\IOooo'l odowcowe 0 du:lej zawartosci amiiboli (warstwa 25). Sq one slabo obtoczone i reprez.e ntujij pocz'ltkowy etap recesji; datowano je metodq TL na 262± 39 ka.
R6wniez cienk'l, zaledwie 2-metrowq waTstw~, tworz'! kataglacjalne piaski i mullki 0 cechach mineralogicznych zmieniajacych si~ w profilu pionowym. W sP'lgawej, piaszczystej czesci amfibole st&nowiq do 50% mineral6w ci~zkich, a w stropowej - biot~,t i chloryt osiqgaj'l 75 % fr'lkcji.
Zmi'ln'l la wi'lze si~ ze stopniowym ustepow'lniem czola lqdolodu i COTaz
spokojniejsza sedymentacja w zastoisku (warstwa 24).
S tad i a I m a z 0 w i e c k 0 - pod 1 as k i
(zlodowacenie Warty).
Zmieinna miqzszoSc osad6w lego wieku wynika z nalo,z enia sie efekt6w
mlodszej erozi'i, a prawdopodobnie i eg,z aracji. W fazie pocz'ltkowej natomiast tempe nasuwania si~ lqdolodu bylo znaczne. nie zdqzyly si~ bowiem wykooztalcic osady zastoiskowe z transgresii. Profil opisywanych
osad6w rO"lpoczyna glina zwalowa (warslwa 23 i 22). kl6ra osi,!!!a POl1ad
27 m miqzszosci. Miiejscami po"lostala po niej cienka warslwa rezydualna
(gla~ki i 'wir). Waha si~ tez znacznie jej w~glanowosc, od 0,3 do 20%.
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Fig. 2. Przekr6j geologiczny przez osady
1989; zmienione i uproszczone)

czwartorz~dowe

na p61nocny wsch6d od Olecka (wedlug M. Bruj, P. Wozniaka,

Geological cross-section of Quaternary cover to the NE of Olecko (after M. Bruj and P. Woiniak, 1989, changed and simplified)

1 - namuly torfiaste. piaskl humWlowe i piaskl den dolinnych i zagl~bieii. bezodplywowych; zlodowacenle p61nocnopolskle (Wlsty), faza
pomorska: 2 - piaski i piaski wodnolodowco;we g6rne, J - piaskl, mu~ki, zwlry, glazy i gliny moren martwego lodu, 4 - plaskl, piaski
ze zwlrami 1 zwiry sedymenta cji szczelinow ej, miejscami pod przykryciem gUny. 5 - mulki. piaskl. twiry i gtazy moren czolowych, 6 gUna zwalowa, poziom g6rny. 7 - piaski i piaski ze zwirami wodnolodowcowe dolne, 8 - gllna zwalowa, pozlom dolny. 9 - piaski, zwiry
i glazlki tynnowe; f aza leszczynsko-poznanska (Wlgiet): 10 piaskl, piaski ze zwirami i zwity glinlaste wodnolodowcowe, 11 - gUna zwaIowa, 12 - mulki zastoiskowe; zlodowacenie stOdkowopolskie, stadial mlawski (1): 13 - piaskt, piaski ze ZWiraml i twiry wodnolodowcowe.
14 - gUna zwalowaj stadial p61nocnomazowiecki : 15 - piaski i mulki zastoiskowe, 16 - piaski i piaski ze iwitami wodnolodowcowe, 1~ mulki plaszczyste zastoiskowe, 18 - glina zwalowa, 19 - piaski, twiry i iwlty z oloczakami, mfejscami glazy wodnolodowcowe, 22 - rezydma
;Zlodowacenie Warty): 20 - piaski i mulki zastoiskowe, 21- pia ski, :/:wiry " zwiry z ol oczaitami, micjscami gtazy wodnolodowcowe, 22 - rezydua
gUny zwalowej, 23 - gUna Ilwalowa; stadial maksymalny (zlodowace nie Odry): 24 - piaski i mulki zastoiskowe. 25 - pfaski, plaski ze zwirami i glazy wodnolodowcowe, 26 - gllna zwalowa. 27 - piaskl, mund i By zastoiskowe; interstadial (interglacjat ZbOjna): 28 - torf, tort piaszczysty i piaski rzeczne; stadial przedmaksymalny (zlodowacenie Llwca); 29 - piaski i zwiry wodnolodowcowe, 30 - glina zwalowa, 31 piaski i mulki zastolskowe z wkladkami gUny ilastej; zlodowacenie poiudniowopolskie, stadial gOrny. pozlom. wywy (zlodowacenie Sanu 2,
faza mlodsza): 32 - gllna zwalowa, 33 - piaski, mulki i By zastoiskowe; stadia} g6rny, poziom nitszy (zlodowacenie Sanu 2. !aza starsza) :
34 - gUna" zwalowa, 35 - muJkt i mulld pJaszczyste zastoiskowe .z wkladkami gUny ilastej; stadial dolny (zlodowacenie Sanu 1): 36 gUna zwalowa; paleocen dolny: 37 - piaski glaukonitowe, 36 - mu!owce glaukonitowe, miejscami piaszczyste, 39 - margie
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Silna erozja w kataglacjalnej cz~sci zlodo<wacenia utwoTZyla glE:bokie 30-metrowe wci~cia, wypelnione nast~pnie wielocyklicznymi seriami piask6w, ;;wir6w i otoczak6w, a miejscami glaz6w (warstwa 21) lub p6Zniejszymi osadami zastoiskowymi (warstwa 20).
p 6 I n 0 c nom a z 0 w i e c k i.
Z okresu transgresji
S tad i a I
zachowaly si~ piaski, zwiry i otoczaki (warstwa 19), kt6re nie osiqgn~ly
zna=ych mi'lzszosci (maksymalnie 5 m), a ich podloze nie zostalo· zdegradowane. Anaglacj alne procesy transportu i sedymentacji byly kr6tkot!'wale i malo intesywne. Zesp61 mineralogiczny omawianych osad6w
jest bardzo zbliiony do ze; polu gliny zwalowej, lez'lcej niZej, co wraz ze
slabym obtoczeniem ziam swiadczy 0 kr6tkim transporcie materialu.
Glina zwalowa (warstwa 18) osi'lga wyj'ltkowo duz'l mi'lZSZOSC - do 36
m i pod wzgl~dem wskaznik6w petrograficznych bardzo dobrze koreluje
si~ mi~dzy otworami wiertniczymi . Opr6cz niej wyst~puj'l dwa poziomy
piaszczystych il6w i mulk6w (dolny i gomy) oraz piaski zastoiskowe
(warstwy 17 i 15). Poza przekrojem S'l one rozdzielone mi'lZSZ'l seri'l
wodnolodowcowq (warstwa 16). Dolne ily i mulki osadzane byly w bardzo bliskim s'lsiedztwie l'ldolodu, 0 czym swiadc·z y mala zawarlose mineral6w blaszkowych, przy duzej zawaTtosci amfiboli. Czterdziestometrowa seria wodnolodowcowa jest bardzo zr6znicowana pod wzgl~dem f1'akcji. chociaz dominujf! tu pia ski grubo- i Srednioziarniste. Wypelnia ona
rOiZlegle obnizenia wyci~te przez wody roztopowe l'ldolodu. Zowraca uwag~ fakt wyraznego zr6wnania powierzchni po ustqpieniu l'ldolodu p61nocnornazowieckiego, a przed transgresj'l stadialu mlawskiego (1). G6ma
seria piask6w i mulkow zastoiskowych zapelnila powstale po intensywnej
erozji obnizen';a. Teren wznosi! si~ nieznacznie ku p6lnocy, a deniwelacje
nie przekraczaly kilkunastu metr6w.
S tad i a I m I a w ski (?) rozpoczyna glina zwalowa (warstwa 14),
ktora w rynnach najrnlodszego zlodowacenia jest znacznie zredukowana ,
a mi'lZSZoSC jej rosnie ku p6lnocy (do 26 m). Na polndnie od rynny Rospudy przykrywaj'l j'l osady wodnolodowcowe, gl6wnie iwiry (warstwa
13), w kt6rych domieszka piaskow moze siegac 50 %. Wysortowanie i obtoczenie materialu jest zle. Ze wzgledu na duzq mi'liszoSc. dochodz'lcq do
33 rn, mozna s,!dzic, ze cz~sc tych utworow pows!ala w interglacjale
eemskim.

---- - -

-

- - - - --

neaty washes, humus sands, sands of valley bo ttoms and closed depressions: North Polish
Glaciation (Vistulian), Pommeranlan Phase: 2 - upper fluvioglacial sands and "ands with
I!ravels, 3 - sands, silts, gravels and tills of dead-ice moraines, 4 - sands, sands with gravels
and gravels of crevasse fUlings. in pl"ces under till cover, 5 - silts, san(ls, gravels and
houlders of end moraines, 6 - till, upper horizon, 7 - lower fluvloglaclal sands and sands
with gravels, 8 - till, l ower horizon, 9 - sands, gravels and cobbles of channel :;;ed lmentation:
Lf':;;zno-Poznan (Wigry) PhHse: 10 - fluvioglacial sands, sanrts with gravelf<: and loamy gravels.
11 - till, 12 - limnolllaciai silts; Mlddle-Polih Glaciation, Mlawa Starlinl (1): 13 - fiuvioglacial
sands, sands with gravels and gravels, 14. - till: North Mazovia n Stadlal: 15 - limnoglacial
sands and silts. 16 - fluvl oltlaclnl sands and sanrls with gravels, 17 - lImn oglacia l sanrly
f<:ilts. 18 - tm, 1f1 - fluvio,E!:i acial sands, I!ravels nnd gravels w ith cobbles; Ma7.oviaT1-Podl ~sie
Stadial (Warta Glaciation): 20 - limnoglacial sands and silts, 21 - fluvl op.:lacial sands, ~ravels
:l'1c1 ~r>lvels with cobbles, in pl~ces boulders. 22 rf'sidue f)( till, 23 - till; Maximum Slacli-"ll
(Odr" Glltc1ation\: 24 - limnogl~cial sands and silts, 2S - fluvio~lacial s9nds. S;:Jnds with
~r~vel!l anr! boulders, 26 till, 27 - 'lm no~laclal sands, sl1ts and clays; Jnterstadi rl (Zb6fno
Tntp.relad:>U: 2R - peM. sandy neat and fluvial sanris: Prf'maximu:'Tl (Llwi('c GlaciI'l U.... n): 29 nuv ioe:l:H~i:<ll sanrl" a nrl ,e:ravels . 30 till. 31 - Umno~lac'lal sandf<: and sl1ts with le-nsf's of
"'<\vev t.lJl; South 'Po lish Glaciation, Uooel' Stadial. Upper Horizon (San 1. GI"Ici.?tion, Y01In1!er
Ph lt "p) : 3:! _ till. 33 Umno«laci<ll .<:anrts. silts and cl:<lYs; Unner Stadial, Lowe r Horizon (San:!
(!};lciMion. Olt1er P"ast»: ::4 - till. 35 - llmnoglachll silts and sand v silts. with If'nses of
r.];lVPV tm: T OWf'!l'" ShdiRI (San 1 GIl'lcintinn): !ll\ - till : Lower Paleocene: 37 - r,:lallconHtc
s~nrl s, 38 glauconitic siltstones, partly sandy, 39 marls
1 -
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Fig. 3. Odcinek prolilu otworu geologicznego Raczki Wielkie
Fragmentary section of Raczki Wielkie
borehole
gUna zwalowaj 2 - piaski: & plaski
mulkowate; 4 - zwiI'Y: 5 - torfy
11 - till: 2 - sands: 3 - silty sands; 4 - grcrvels; 5 - peats

1 -

In t erg 1 a c j a lee m ski. Nie rna dowodow na wyrozmenie osadow intergla~ialu eemskiego w rejonie Olecka. W zadnym otworze wiertniczym nie stwieNkono osadow interglacjalnych, a najglE:bsze rynnowe
rozci<:Cia (Rospudy i Legi) wypelnione Slj osadami fazy pomorskiej zlodowacenia p6lnocnopolskiego (Wisly). Mi~dzy Imionkami a Raczkami
Wielkimi i prawdopodobnie takze w okolicy Lenart6w stropo<we partie
miqzszych seni piaszczysto-zwirowych, zaliczonych do stadialu miawskiego, mogq pochodzic ze schylku interglacjalu eemskiego.
Z 1 0 dow ace n i e pol no c n 0 pol ski e (Wisly) pozostawilo na terenie obj~tym ark. Olecko osady jednego stadialu - glownego (warstwy
12-2). Wykazujq one rozdzielnosc zar6wno fa,zowlj, jak i subfazowlj.
Reprezentowane Sq przez bogaty inwentarz osadow (zastoiskowych, wodnolodo<wcowych, w tym rynnowych, wodnomorenowych i morenowych)
oraz form (moren, kemow. tarasow kemowych, o·zow i innych form szczelinowych). Zaliczono je do fazy leszczynsko-poznanskiej (Wigier) i pomorslciej. Z POWoo'll wyraznej rozdzielnosci gl,n najml'Odszych, nie mozna uznac obu tych fa'z za recesyjne, ponadto w fazie pomorskiej miala
miejsce niewielka oscylacja transgresywna. Lqczna miqzszosc osadow
p6!nocnopolskich osiqga 38 m. Najstarsze utwory tego zlodowacenia mullci ,zastoiSkowe (warstwa 12) - skladane przed czolem lqdolodu fazy leszczyiJ.sko~poznanskiej w dolinie Rospudy k. Bakalarzewa datowano
metodq TL na 22 ± 3 i 24 ± 3 ka.
Rozci~cia erozyjne, wykorzystane obecnie przez Leg~ i Rospud~, powstaly w kataglacjalnej cZ~Sci fazy pomorskiej. Erozja subglacjalna si~
gala miejscami gl~boko w osady srodkowopolskie (fig. 2). Na wypelnieDie rynien skladajq si~ gl6wnie piaski i iwTy (warstwa 9), w stropie
wodnolooowcowe (warstwa 2), ze sporadycznymi, cienkimi wkladkami
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osad6w organicznych (G. Kociszewska-MuSlial, 1987). Osady takie zawierajll .:zasem szczqtki fauny chlodnolubnej (S. Skompski, 1975), kt6ra w
ostatnim okresie deglacjacji zasiedlala :tbiorniki stojqcych w6d roztopowych. Ranga stratygraficzna tych osad6w pozostaje wi~c nieznana, a ich
wiek ograniczony jest tylko "ad dolu" wynikami datowan TL uzyskanymi w dolioie Rospudy k. Bakalarzewa dla podleglych mulkow leszczyr\.sko-paznailskich. Pozycja omawianych osad6w organicznych wSr6d zwirow i piask6w wodnolodowcowych, mimo pr6by jej okreS'len.i a (G. Kociszewska-Musial, 1987), nada'l jednak nie pazwala na jedn02naC7Jnq interpretacj~ wieku tych utwor6w (fig. 2).
WNIOSKI
1. Pozycj~ geologicznq, biostratygraficznq i chrondstTatygraficznq osad6w organicznych z otworu wiertniczego Raczki Wielkie k. Olecka okreslono na interglacjal 2Ib6jna.
2. W stosunku do dotychczasowych danych (A. Ber, 1987) Iic.zb~ rozpoznanych osad6w glacjalnych w rejanie Olecka rozszerzono do dziesi~
<liu.
3. Wiek bezwzgl~dny i pozycj~ stratygraficzn'l najstars7:ych osad6w
zlodowacenia p6Jnocnopoiskiego (Wisly) na Suwals7:czyznie, tj. mulk6w
zastoiskowych sprzed transgres}i fazy leszczynsko-po,z nanskiej (Wigier)
w dolinie Rospudy k. Bakalarzewa okreslono metodq TL na 22 - 24 ± 3
ka.
Zaklad Kartografii Geologicznej
Pal'lstwowego Instytutu Geologicznego
Warszawa, u1. Rakowiecka 4
Nadeslano dnia 14 lutego 1989 r.

PISMIENNICTWO
ANDRZEJESZCZAK B. (1971) - Nowe stanowisko interglacjalu eemskiego w p61nocno-wschodniej Polsce. Prz. Geogr., 43, p. 587-596, z. 4.
BER A. (1974) - Czwartorz~d Pojezierza Suwalskiego. Biu!. l nst. Geol., 269, p.
23-105.

BER A. (1987) - Glaciotectonic deformation of glacial landforms and deposits in
the Suwalki Lakeland (NE Poland). In: Tills and glaciotectonics (ed. J. J. M.
van der Meer). A. A. Balkema.
BER A. (1989) - Szczeg610wa mapa geologiczna Polski w skali 1: 50 000, ark. Suwalki. Pailstw. Inst. Geo!. Warszawa.
HOROWKO-DLUZAKOWA Z. (1971) - Kopalna flora interglacjalu cemskiego w
Smolnikach kolo Suwalk. Prz. Geogr., 43, p. 591-600, z. 4.
BOROWKO-Dt.UZAKOWA Z" HALICKI B. (1957) - Interglacjaly Suwalszczyzny
i teren6w sElsiednich. Acta. Geol. Pol., 7, p. 361--401, nr 4.
BRUJ M., WOZNIAK P. (1989) - Szczeg610wa mapa geologiczna Polski w skali
1 : 50000, ark. Olecko. Paiistw. l nst. Geoi. Warszawa.
FERT Z., PRUSZEK K. (1984) - Badania petrograficzno-litologicznc osad6w czwartorz~dowych (opracowanie specjalne dla SzmGP, ark. Olecko). Arch. Panstw.
Inst. Geol. Warszawa.

Piotr Wozniak

570

HALICKI B. (1960) - Zagadnienie interglacjalu mazurskiego. In : Zbi6r prac i komunikat6w tresci geologicznej przygotowanych pod kierownictwem i przy
wsp61udziale Bronislawa Halickiego. Wyd. Luine Muz. Ziemi, I, p. 107-123.
HESS VON WICHDORFF H . (1916) - Das masurische Intersta dial. Jb. Preuss.
Geol. Landesanst., 35, p. 298-353, nr 2.
INSTRUKCJA W SPRAWIE OPRACOWANIA I WYDANIA SZCZEGOLOWEJ
MAPY GEOLOGICZNEJ POLSKI W SKALI 1: 50 000 (1977) - Wyd. Geol.

Warszawa.
KOCISZEWSKA-MUSIAL G. (1987) - Nowe stanowiska czwartorzE:dowych bezkn:gowc6w w p61nocno-wschodniej Polsce. Kwart. Geo!., 31 , p. 83-95, nr. l.
KOPIKOWA Z. (1985) - Orzeczenie W sprawie pr6bek z wiercen Imion ki, Skazdub
Stary i Raczki Wielkie. Arch. Panstw. Inst. Geel. Warszawa
KRZYWICKI T. (1985) - Szczeg610wa mapa geologiczna Polski w skali 1: 50 000,
ark. Zytkiejmy, Filip6w. Inst. Geol. Warszawa.
KRZYWICKI T. (1988) - Szczeg610wa mapa geologiczna Polski w skali 1: 50 000,
ark. Wizajny, Poszeszupie. Paiistw. lnst. Geol. Warszawa.
LINDNER L. (1988) - J ednostki glacjalne i interglacjalne w plejstocenie regionu
swiE::tokrzyskiego. Prz. Geol., 36, p. 31-39, nr 1.
LINDNER L., BRYKCZYNSKA E. (1980) - Organogenic deposits at Zb6jno by
Przedb6rz, western slopes of the Holy Cross Mis~ and hteir bearing on stratigraphy of the Pleistocene of Poland. Acta Geol. Pol., 30, p. 153-163, nr 2.
MOJSKl J. E. (1985) - Cainozoic. Quaternary. In: Geology of Poland. 1, Stratigraphy - Part 3b, p. 145-166. Inst. Geol. Warszawa.
POZARYSKI W., MOJSKI J. E. (1987) - Plejstocen prze!omu Wis!y srodkowej w
swietle nowej stratygrafH czwartorzE::du. Prz. Geo!., 35, p. 117-1 23, nr 3.
RZECHOWSKI J. (i974) - 0 litotypach glin zwa!owych dolnego i srodkowego pJejstocenu na Nitu Polskim. Zesz. Nauk. Univ. A. Mickiewicza w Poznaniu,
Geografia, 10, p. 87-99.
SHACKLETON N. J., OPDYKE N. D. (1976) - Oxygen-isotope and paleomagnet ic
stratigraphy of Pacific core V28 - 239. Late Pliocene to latest Pleistocene.
Geol. Soc. Amer. Mem., 145, p. 449-464.
SKOMPSKI s. (1975) - Szczqtki organiczne ze stanowisk Garbas, Kruklanki, Bakalarzewo (materialy niepublikowane).
$WIERCZYNSKI K. (1958) - Stanowisko najrnlodszego interstadialu na Pojezierzu
Mazurskim. Prz. Geogr., 30, p. 273-282, z. 2.

Piotr WOZNIAK
ZBOJNO INTERGLACIAL IN THE SUWALKI REGION
Summary
This paper discusses the stratigraphic position of interglacial deposits recorded
in borehole at Raczki Wielk ie near Olecko (Fig. 1). The interglacial series is found
at the depth of 118,2-129,2 m (62,9-51,7 m a.s.1.) and is composed of peats and fluvial sands and gravels. The peats comprise a pollen assemblage of interglacial
character (Z. Kopikowa, 1985). The series has been dnted by TL method at 354 ±
53 ka B.P. (at the bottom) and at 332±49 ka B.P. (at the top).
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The described interglacial series is situated above four and below six glacial
horizons (Fig. 2), and separates deposits of fore-Maximum Stadial, Middle -PoUsh
Glaciation (Liwiec Glaciation?) from Maximum Stadial (Odrn Glaciation). It represen ts Zb6jno Interglacial (sensu L. Lindner and E. Brykczytiska , 1980).
Due to detailed analysis of Quaternary deposits in the Olecko region the stratigraphic position and absolute age of the oldest Vistulian deposits have been determined too. They outcrop in Rospuda valley near Bakalarzewo (to the E of Olecko) and are composed of silts. They were deposited in front of the glacier of Leszno-Poznan Phase, and the results of TL datings are 24±3 k a B.P. and 22±3 ka B.P.

f1CTP B03H5IK

ME)I(JlE)1.HMI(OBbE 36YAHA B CYBAJlbCI(OM PAAOHE
Pe310Me
B CTa Tb e npe.ll.CTaBJleHO CTpaTHrpa(llH~eCKoe nOJlOlK eHUe OCa)(KOB MelK.~e)(H H KOBoro n ep HO)(a B pa3pe3e CKBalKHHbl Pa~KH BeJlbKe OKOJlO OJleUKa
(qlHr. 1). 3TH OCa)(KH CJlaralOT pe~Hble neCKH Ii rpaBllli, a TaKlKe TOPCPbl
JlelKalllHe Ha rJly6HHe 118,0-1 29,2 M (62,9- 51,7 M H .y.M.) cpHr. 3. Top ·
(Pbl CO)(eplKaT IIblJlb l"eBoH KOMnJleKC MelKJle)(HIIIWBOro THna (3. KonHKoB3,
1985). B npe)(eJiax OnHCblBaHHOH cepH H 6blJlH npOBe)(eHbl HCCJle)(OBaHHH
a6COJlIOTHOro B03pacTa TepMOJlIOMHHHCueHTHhlM M eTO)(OM H 6blJlH nOJl y~eH '
"hIe pe3YJlb TaTbl 354 ± 53 H 332± 49 I<a B.P.
HluKe Me)J{JIeD.HH KOBOH cep HH HaXOJJ.RTCH qeTblpC JIe.D,HMKOBbI X r opH30HTa, npHKpbI Tble OTJJO)KeHHHMH llle CTi1 XOJJO,llHbIX n epHO,llOB. OnHCbIBaHHaH
cepHH pa3)(eJlfleT OCa)(I< H )(OMaKCIIMaJlbHOrO CTa)(HaJia ueHTpaJlbHOnOJlbCI<Oro OJle)(eHeHIlH (JI II BUa?) OT OCa)(KOB MaI<CHMaJlbHoro CTa)(Ha.~a (OJle)(eneHIW
O)(ephl)
(cpHr. 2) II npe)(CTaBJIHeT Me)KJle)(H1!KOBbe 36YHHa (sensu J1.
JIHH)(Hep, 9. 5pbIK~hIHbcKa, 1980).
B pe3YJlbTaTe )(eTaJlbHOrO aHaJIl1 3a ~eTBe pTllq HblX OTJlOlKeH HH paHoHa
OJleUKa 6blJIl1 TaK)J{e onpe)(eJleHbl cTpaTH rp acpH~eclwe nOJlOlKeHH e n a6COJl IOTHbIH B03pacT c a M bl X JI.peBHHX OTJIO>KeHHH DHCJIH HCKOro OJIeJJ.eHeHHH.
9TH OTJlOlKeHHH npe)(CTaB.~eH bl cyrJlIIHKaM lI, 06HapYlKeHHblMH B )(OJlIIHe
peKII PacnY)(bl B6J1H3H 5aKaJla)KeBa. OHH OCalK)(aJlHCb Ha npe)(nOJle KOH TI1HeHTaJlbHOrO .qe)(HHKa Jlell(IIHCIW-n03HaHbClwH cpa 3bl, a pe3YJlbTa Tbl )(a THpOBaHIIH MeTOAOM TL paBHHIOTcH 24 ± 3 II 22 ± 3 Ka B.P.

