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Zarys chronostratygrafii czwartorzędu
regionu świętokrzyskiego
Stosunkowo liczne oznaczenia wieku bezwzględnego osadów czwartorzędowych regionu świętokrzys
kiego uzyskane metodami: FCI/P, termoluminescencji, paleomagnetyzmu i 14C, a także nowo odkryte
stanowiska paleontologiczne na Kozim Grzbiecie i w Karsach, sprawiają, że region ten można uznać
za wzorcowy pod względem liczby wyróżnionych i datowanych glacjałów C,zlodowacenie otwockie",
Narwi, Nidy, Sanu, Odry, Warty, Wisły) oraz interglacjałów C,interglacjał celestynowski", podlaski,
małopolski, mazowiecki, lubelski, eemski), których nomenklaturę podano w nawiązaniu do prac
M.D. Baranieckiej (1975), S.Z. Różyckiego (1979, praca w druku) i L. Lindnera (1979).

WSTĘP

Pod pojęciem regionu świętokrzyskiego powszechnie rozumiany jest teren
Gór Świętokrzyskich wraz z przylegającymi obszarami wyżynnymi, ograniczonymi od północnego zachodu doliną Pilicy, a od południowego wschodu doliną
Wisły (fig. 1). Od strony północno-wschodniej region ten graniczy z' Równiną
Radomską, a od strony południowo-zachodniej przylega do Wyżyny Miechowskiej.
Zainteresowanie czwartorzędem regionu świętokrzys~iego zbiega się z początkami prac nad geologią naszego kraju, jednak pierwszych syntetycznych ujęć
zagadnień stratygraficznych czwartorzędu dostarczają dopiero prace J. Czarnockiego (1931) i J. Samsonowicza (1934). W latach późniejszych ważnym momentem
w badaniach nad czwartorzędem świętokrzyskim i przyległego odcinka doliny
Wisły były prace M. Klimaszewskiego (1952) i J. Lyczewskiej (1959), które stanowiły podsumowanie wielu zagadnień stratygraficznych i paleogeograficznych
oraz wskazały kierunki dalszych badań.
Punktem zwrotnym w badaniach czwartorzędu świętokrzyskiego był przełom
lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, w związku z koniecznością opracowania
szeregu różnych tematycznie stanowisk osadów czwartorzędowych oraz demonstrowania ich w czasie wycieczek z racji VI -Kongresu INQUA odbywającego się
w Polsce w 1961 r. Wówczas też zrodziła się potrzeba wykonania bardziej nowoczesnych syntez stratygraficznych (S.Z. Różycki, 1961, 1967, 1972; T. Klatka,
1965; E. RUhle, 1965, 1973; J.E. Mojski, E. Rlihle, 1965).
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Fig. 1. Polozenie regionu swi~tokrzyskiego
Location of the Gory Swi~tokrzyskie Mts region
I - obszar regionu swi~tokrzyskiego; 2 - glowne, czwarstanowiska paleontologiczne i geochronologiczne (por. fig. 2)
I - area of the Gory Swi~tokrzyskie Mts; 2 - major
Quaternary paleontological and geochronological sites
(see Fig. 2)
torz~dowe

Niezwykle waznym momentem w badaniach nad czwartorzt;dem Swit;tokrzyskim bylo takze podjt;cie przez Instytut Geologiczny opracowania Szczeg610wej
mapy geologicznej Polski. Do chwili obecnej wydano dla tego regionu ponad
20 arkuszy wspomnianej raapy (M. Bielecka, D. DowgiaUo, K. Grzybowski,
M. Hakenberg, I. Jurkiewiczowa, P. Filonowicz, J. Kutek, R. Krajewski, B. Kwapisz, J. Lyczewska, J. Szajn, A. Walczowski), a kilkanascie dalszych jest na ukonczeniu.
Dalszy wzrost zainteresowania czwartorzt;dem swit;tokrzyskim przyniosly lata
siedemdziesiqte. Wzrost ten dotyczyl glownie zagadnien stratygraficznych oraz
paleogeograficznych i warunkowany byl przede wszystkim odkryciem nowych
stanowisk interglacjalnych i interstadialnych oraz potrzebq przeanalizowania
wczesniej zebranych materialow na szerszym tIe regionalno-tematycznym. Obszerny przeglqd literatury dotyczqcy tych zagadnien mozna znalezc w pracach J. Lyczewskiej (1971) i L. Lindnera (1971, 1977a, 1979, praca w druku). Dla zapoznania badaczy z problematykq czwartorzt;du swit;tokrzyskiego istotne znaczenie
mialy rowniez dwa terenowe sympozja naukowe, z ktorych pierwsze (1969 r.)
dotyczylo wspomnianej problematyki 'dla czt;sci wschodniej, a drugie (1977 r.)
dla czt;sci polnocno-zachodniej tego regionu.
Niniejszy artykul stanowi probt; podsumowania ponad pit;tnastoletnich prac
autora nad stratygrafiq czwartorzt;du regionu swit;tokrzyskiego. Pelniejsze omowienie i uzasadnienie prezentowanego tu poglqdu znajdzie Czytelnik w wydanej
przez Instytut Geologiczny Budowie geologicznej Polski (Stratygrafia - Kenozoik), w rozdziale poswit;conym stratygrafii czwartorzt;du regionu swit;tokrzyskiego (L. Lindner, praca w druku).
PROTOPLEJSTOCEN
Przesunit;cie do pliocenu osadow reprezentujqcych tzw. serit; preglacjalnq
Mazowsza i polnocnego przedpola wyzyn srodkowopolskich (S.Z. Rozycki, 1972)
nie wyklucza istnienia w rejonie swit;tokrzyskim osadow reprezentujqcych najstarszy czwartorzt;d, nazwany ostatnio okresem protoplejstocenskim, obejmujqcy
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odcinek czasowy od 1 790000 do 920000 lat BP, tj. cal~ srodkow(;l cz~sc epoki
paleomagnetycznej Matuyama - od poc:z~tku epizodu Olduvai do pocz~tku
epizodu Jaramillo (S.Z. R6zycki, praca w druku).

"ZLODOW ACENIE OTWOCKIE" (DONAU)

Do facji l(;ldowych starszej cz~sci okresu protoplejstocenskiego nalezy zaliczyc
roznego rodzaju gliniaste wietrzeliska rozwini~te przede wszystkim na utworach
w~glanowych oraz gliny wietrzelinowe wypelniaj(;lce formy krasowe i zawieraj~ce
szcz(;ltki kostne. W obr~bie jednej z takich form na Kadzielni w Kielcach (fig. 1
i 2) znaleziono, obok gatunk6w pliocenskich, szereg gatunkow gryzoni (Dolomys
episkopalis, Clethrionomys kretzoii, Mimomys plioceanicus, M. newtoni, Muscardinus sp.), ktorych nie bylo uprzednio (K. Kowalski, 1958). Fauna ta charakteryzuje srodowisko stepowe~ i w nawi~zaniu do ostatnich danych (J. Chaline,
1977) winna reprezentowac jedno z pierwszych dolnoczwartorz~dowych ochlodzen
klimatycznych, okreslanych u nas jako "zlodowacenie otwockie" (M.D. Baraniecka, 1975; L. Stuchlik, 1975) paralelizowane z eburonianem badaczy holenderskich, zlodowaceniem donau w Alpach oraz ochlodzeniem zarejestrowanym
we wschodniej Anglii warstwami Norwich Crag i Weybourne Crag. Wedlug W.A. Zubakowa (1978) ochlodzenie totrwalo od 1790000 do 1250000 lat BP.
"INTERGLACJAL CELESTYNOWSKI" (DONAU/GONZ)

W przypadku regionu swi~tokrzyskiego z mlodsz(;l cz~sci~ protoplejstocenu
zapewne akumulacja tzw. zwirow polanieckich (fig. 2) odznaczaj~cych si~
brakiem materialu skandynawskiego (W. Laskowska-Wysoczanska, i975; L. Lindner, praca w druku). Osady te, mimo iz zachowane s~ glowme w strefach wododzialowych dolnych odcinkow rzek poludniowoswi~tokrzyskich, lez~ nieco nizej
i s~ mlodsze niz zblizone do nich zwiry witowskie, okreslone przez S. Dzulynskiego i in. (1968) jako villafranchien. W nawi~zaniu do ostatnio proponowanego
podzialu stratygraficznego starszej cz~sci czwartorz~du (M.D. Baraniecka, 1975)
zwiry polanieckie, jak tez podobne im zwiry i piaski z rejonu doliny dolnej Kamiennej, Gor Swi~tokrzyskich oraz ich zachodnich obrzezen (L. Lindner, 1979,
praca w druku) nalezy wi~zac z dzialalnosci~ rzeczn(;l "interglacjalu celestynowskiego" (donau/gunz). Okres ten odpowiada waalowi (L. Stuchlik, 1975) i obejmuje
odcinek czasowy od 1250000 do 920000 lat BP (H.M. van Montfrans, 1971;
W.A. Zubakow, 1978; S.Z. Rozycki, praca w druku).
wi~ze si~

PLEJSTOCEN
W swietle ostatnio proponowanego podzialu chronostratygraficznego czwartoPolski (S.Z. Rozycki, praca w druku) okres plejstocenski obejmuje odcinek
czasowy od 920000 lat BP, tj. gorn~ cz~sc epoki paleomagnetycznej Matuyama
(od pocz(;ltku epizodu Jaramillo) i cal~ epok~ paleomagnetyczn~ Brunhes. Najmlodsz~ cz~sc tego odcinka
ostatnie 10000 lat - wydzielono osobno jako
holocen.
rz~du
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Nomenkloturu wedrug:
M.D. Boranieckiej (1975).
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ZLODOWACENIE P6LNOCNO-WSCHODNIOPOLSKIE (NAJSTARSZE)
= ZLODOWACENIE NARWI (GONZ)
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Podczas tego najstarszego zlodowacenia kontynentalnego lqdolod skandynawski objql swym zasi~giem jedynie obszar Polski polnocno-wschodniej i cZ\!Sciowo zachodniej (S.Z. Rozycki, 1972). Region swi~tokrzyski znalazl si~ wi~c wbwczas
w obr~bie strefy ekstraglacjalnej, odznaczajqcej si~ mi~dzy innymi znacznym
zubozeniem szaty roslinnej i rozwojem tlrndry arktyczno-alpejskiej. Brak zwarlcj
szaty roslinnej, jak tez duZe ztoznicowanie hipsometryczne, zwlaszcza na obszarzc
Gor Swi~tokrzyskich, oraz pokazne ilosci trzeciorz~dowych i protoplejstocenskich
pokryw zwietrzelinowych sprzyjaly w owczesnych warunkach peryglacjalnych
rozwojowi procesow zboczowych, prowadzqcych do tworzenia si~ roznych tyP()\\
osadow koluwialnych i deluwialnych (L. Lindner, 1977a, praca w druku) .
. W wi~kszosci przypadkow, glownie w centralnej cz~sci regionu, osady te spoczywajq bezposrednio na podlozu przedczwartorz~dowym, nie zawierajq materiaht
skandynawskiego i Sq przykryte utworami m ulkowo-piaszczystymi , lessami oraz
slinami zwalowymi zlodowacen poludniowopolskich (Nidy i Sanu). W Gorach
Swi~tokrzyskil:h osady te okreslone Sq jako tzw. wietrzeliny uwarstwione (1. Czarnocki, 1931 ~ J. t..< /cwska, 1971).
Zlodowacenie Nan,; jest paralelizowane ze zlodowaceniem giinz w Alpach
(S.Z. Rozycki, 1961, 1967, 1972) i obejmuje odcinek czasowy od 920000 do 790000
lat BP (H.M. van Montfrans, 1971; W.A. Zubakow, 1978). Na obszarze europejskiej cz~sci Zwiqzku Radzieckiego ze zlodowaceniem tym wiqzala si~ zapewne
akumulacja lessopodobnych mulkow jeziornych datowanych metodq TL na
923000 ± 100000 lat BP (W.A. Zubakow, 1974).
INTERGLACJAL KROMERSKI = INTERGLACJAL PODLASKI
(GUNZ/MINDEL I)

Interglacjal ten (utozsamiany tez z kromerskim) w brzeznych cz~sciach regionu swi~tokrzyskiego reprezentowany jest przez osady zwirowo-piaszczysto-mulkowe. wypelniajqce kopalne formy dolinne rozcinajqce nie tylko wyzej wymienione osady zboczowe, ale rowniez starsze od nich zwiry serii polanieckiej
oraz utwory przedczwartorz~dowe. Charakter litologiczny oraz rozprzestrzenienie
tych osadow i ich znaczna miqzszosc (do 20-30 m) dowodzq, ze reprezentujq
one kopalne serie aluwialne odznaczajqce si~ brakiem lub niewielk q ilosciq materialu skandynawskiego (tylko w strefie przyleglej do Rowniny Radomskiej).
W obr~bie doliny Drzewiczki koto Cetenia (fig. 1 i 2) serie te reprezentowane Sq
przez kompleks piaszczysto-mulkowy, skladajqcy si~ co najmniej z czterech cyklow sedymentacyjnych z wkladk q gytii w obr~bie cyklu trzedego (A. Makowska,
1976). Kompleks ten pokryty jest brukiem glazowym. powstalym z rozmycia

Fig. 2. Profil klimatochronostratygraficzny czwartorz~dll regionu swi~tokrzyskiego (l11i~d/~ dolin ..,
Pilicy - na polnocy a dolim, srodkowcj Nidy - na pollldnill)
Climatochronostratigraphic section of the Quaternary of the Gbry Swi~tokr/yskie Mts region (from
the Pilica Ri\er \alley in the north to middk Nida Ri\er valley in tIll' ,,(llllil)
I - gliny I\\all\\\":: .2
k",~ : -'
gkhy kopaln,,:: ..f
,(anle/I\ artor/.;dOlI": ,(,lIhl\1 i"ka pakon!lllogion,,:: 5- 11110doczwartorzt;dowc stanowiska paIC'Hl!ologiezn,,:: 6 - punk!y da!o\\an": mc!odami b":/wzglt;dnymi: 7
/asi.;g chronostratygraficzny stanowiska W.!choek: X zasi~g chronostratygraficzny stanowiska Kozi Grzbiet
I
tills: 2 - loesses: J - fossil soils: 4
Early Quaternary paleontological sites: 5 - Late Quaternary pakontological sites: 6 - points of radiometric datings: 7 - chronostratigraphie range of the W.!chock locality: X ehronostratigraphic range of the Kozi Cirzbiel locality
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osad6w glacjalnych zlodowacen poludniowopolskich. Z analizy palinologicznej
wspomnianej gytii wynika, ze moze ona reprezentowae schylkow,! cz~se interglacjalu
kromerskiego (Z. Bor6wko-Dluzakowa, 1977), natomiast M. Pr6szynski (1978)
zalicza j,! do mlodszego plejstocenu.
W centralnej cz~sci regionu swi~tokrzyskiego odpowiednikiem wiekowym
wspomnianych serii aluwialnych S,! tzw. zwirowiska bez materialu skandynawskiego, wyst~puj,!ce w obr~bie wielu dolin kopalnych (1. Czarnocki, 1931, 1950;
1. Lyczewska, 1971; L. Lindner, 1977a). Zwirowiska te z reguly lez'! ponad wyzej
opisanymi osadami zboczowymi i powstaly z ich przemycia.
Wedlug podziaJu chronostratygraficznego czwartorz~du proponowanego przez
W.A. Zubakowa (1978) interglacjal ten obejmuje odcinek czasu od 790000 do
680000 lat BP, natomiast wedlug S.Z. R6zyckiego (praca w druku) od 870000
do 690000 lat BP.
ZLODOWACENIA POLUDNIOWOPOLSKIE (MINDEL 1- MINDEL 11)
ZLOOOWACENIE NIDY (MINOEL I)

L,!do16d tego zlodowacenia, uprzednio traktowanego jako stadial przedmaksymalny (Strawczyna) zlodowacenia poludniowopolskiego (L. Lindner, 1977a),
dotarl az do p6lnocnej cz~sci regionu swi~tokrzyskiego i opad si~ 0 p6lnocne
zbocze gl6wnych pasm G6r Swi~tokrzyskich oraz 0 p6Inocno-zachodni,! cz~se
Pasma Przedborsko-Malogoskiego (L. Lindner, 1979, praca w druku). W poludniowo-wschodniej cZ\!Sci tego regionu si~gn,!l on az na obszar Niecki Polanieckiej. Na p61noc od wyzej wymienionego zasi~gu sladem pobytu tego l,!dolodu
jest najstarszy w regionie swi~tokrzyskim, miejscami dwudzielny, poziom gliny
zwalowej (fig. 2).
W strefie G6r Swi~tokrzyskich glina ta w wielu przypadkach odznacza si~ niewielk,! ilosci,! materialu skandynawskiego i z tego powodu byla okreslana jako
tzw. morena lokalna lub glina glazonosna, maj,!ca bye sladem lokalnego zlodowacenia G6r Swi~tokrzyskich (1. Czarnocki, 1931; 1. Lyczewska, 1971). Glina
ta podeslana jest jednym z najstarszych w Polsce poziom6w lessowych (fig. 2),
osadami fluwioglacjalno-zastoiskowymi oraz Iezy na r6wnowiekowyc h jej osadach
zboczowych, na aluwiach interglacjalu podlaskiego oraz na starszych osadach
zboczowych i rzecznych lub na utworach przedtzwartorz~dowych CL. Lindner,
1977a. 1979, praca w druku).
Cala poludniowa cz~se regionu swi~tokrzyskiego znajdowala si~ podczas
zlodowacenia Nidy w strefie obj~tej warunkami peryglacjalnymi i byla miejscem
akumulacji przede wszystkim osad6w zboczowych i wyzej wspomnianych less6w
(fig. 2).
Z oznaczen wiekowych metod,! paleomagnetyczn'! i FCl/P osad6w oraz szczq.tk6w kostnych zachowanych w obr~bie stanowiska na Kozim Grzbiecie kola Kiek
(1. Glazek i in., 1976a, 1977) wynika, ze maksimum zlodowacenia Nidy w Polsce
musialo przypadae na ok. 700000-640000 lat BP. Zlodowacenie to odpowiada
tzw. glacjalowi A badaczy holenderskich, a wi~c okresowi, na kt6ry zdaniem
H.M. van Montfransa (1971) przypada granica mi~dzy epokC! po!aryzaCji nOfmalnej (Brunhes) a epob! polaryzacji odwrotnej (Matuyama). W europejskiej
cz~sci Zwi,!zku Radzieckiego z okresem tego zlodowacenia wlq.ze si~ akumulacja
lessu datowanego metod,! TL na 607000 ±65 000 lat BP (W.A. Zubakow, 1974).
W swietle ostatnio zebranych danych dla p61kuli p6lnocnej wspomniane zlodowacenie obejmuje odcinek czasowy od 720000 do 680000 lat BP (W.A. Zubakow, 1978):
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INTERGLACJAL MALOPOLSKI (MINDEL I/MINDEL If)

Osady zwirowo-piaszczyste oraz zwiry i bruki morenowe zachowane w regionie
w stropie osad6w zlodowacenia ~Nidy reprezentujq slad erozji
i akumulacji rzecznej interglacjalu malopolskiego, uprzednio charakteryzowanego
jako interstadial lasionki - Pilczycy w obr~bie zlodowacenia poludniowopolskiego
(L. Lindner, 1977a). Do powyzszej zmiany rangi klimatostratygraficznej wspomnianego okresu sklaniajq ostatnio wykonane szczeg610we badania geologiczne,
paleontologiczne, mineralogiczno-petrograficzne, geochronologiczne, geochemiczne i paleomagnetyczne krasowego stanowiska na Kozim Grzbiecie (fig. 1, 2).
Najbardziej interesujqce okazaly si~ w tym wzgl~dzie gliny jaskiniowe tego
stanowiska, kt6re obok szcz qtk6w zwierz~cych zawieraly material (skalenie, mineraly ci~zkie) pochodzqcy z rozmytych, pierwotnie tu si~gajqcych, osad6w fluwioglacjalnych zlodowacenia Nidy. Bogaty zesp61 fauny stwierdzony w tych glinach
zawiera liczne slimaki, plazy, gady i ssaki. Dla okreslenia wieku tych glin istotne
jest ich przykrycie piaskami wodnolodowcowymi zlodowacenia Sanu (L. Lindner, 1979) oraz wsp6lwyst~powanie w tych gIinach Pliomys lenki, Mimomys savini,
Dicrostonyx simplicior, Ursus deningeri, Helicigona banatica, Pliobatrachus langhae
i bye moze Bombina cf. bombina, kt6re dowodz q , ze jest to p6znokromerski zesp61
faunistyczny (1. Glazek i in., 1976a, 1977).
Podobny wniosek wyplywa z oznaczen wieku bezwzgl~dnego kosci metodq
FCI/P (550000-700000 lat BP), wykonanych przez T. Wysoczanskiego-Minkowicza (1. Glazek i in., 1976a) i wskazujqcych na tzw. Kromer II badaczy holenderskich, oraz z badan paleomagnetycznych wykonanych przez P. Tucholk~ (J. Glazek i in., 1977) dowodzqcych, ze analizowane gliny jaskiniowe charakteryzujq si~
dodatniq polaryzacjq magnetycznq i tym samym Sq mlodsze od optimum interglacjalu kromerskiego (H.M, van Montfrans, 1971). Ostatnie oznaczenia wieku
bezwzgl~dnego stropowej partii wspomnianych piask6w wodnolodowcowych
metod q termoluminescencji na 400000 - 440 000 lat BP (M. Pr6szynski, 1978)
swiadczq 0 mozliwosci p6zniejszej redepozycji tych piask6w, zapewne w wyniku
dzialalnosci eolicznej w poczqtkowej cz~sci interglacjalu mazowieckiego (fig. 2).
Z calosci uzyskanych danych oraz por6wnan z profilem serii organogenicznej
w lasionce (M.l. Dqbrowski, 1967; W. Laskowska-Wysoczariska. 1967) wynika,
ze opisywany interglacjal odznaczal .si~ kIimatem cieplejszym i bardziej wiIgotnym od wsp6kzesnego. Interglacjal ten oddzielal glacjal A od glacjalu B (H.M. van
Montfrans, 1971) i odpowiadal ociepleniu voigtstedt (A.G. Cepek, 1967; K. Erd,
1973). Wedlug W.A. Zubakowa (1978) obejmowal on odcinek czasu od 680000
do 610000 lat BP.
swi~tokrzyskim

ZLODOWACENIE SANU IMINDEL Il)

W czasie tego zlodowacenia, uprzednio traktowanego jako maksymalny stadial
zIodowacenia poludniowopoIskiego) lqdolod skandynawski wkroczyl na obszar
swi~tokrzyski dwukrotnie. Sladem pierwszego wkroczema jest mlcJscami dwudzielny poziom gliny zwalowej (fig. 2) - spoczywajqce] na osadach zboczowych,
zastoiskowych, fluwioglacjalnych i lessach osadzonych w starszeJ cz~sci ti;gO zlodowacenia
utozsamianej z jego przedmaksymalnym stadialem (L. Lindner,
1977a). Wyzej wspomniana dwudzielnosc gIiny zwalowej wiq7e si~ z faktem dwukrotnej (dwufazowej) transgresji lqdolodu.
,
W czasie' fazy starszej Iqdo16d nie pokryl calkowicie G6r Swi~tokrzyskich,
pozostawiajqc wolne od lodu nie tylko sterczqce w formie nunatako\v 'Azniesienia
o wysokosci ponad 300 - 350 m n. p.m., ale rowniez szereg nizej polozonych obsza-
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row 0 charakterze jakby oaz srodlodowych (L. Lindner, 1977a). Dobra znajomose
skladu petrograficznego frakcji zwirowo-glazowej z osadzonej wowczas dolnej
gliny zwalowej tego zlodowacenia (fazy Malogoszcza), a zwlaszcza obecnose
w niej materialu trzeciorz~dowego i paleozoicznego (poza strefami wyst~powania
in situ) potwierdza poglC:ld odnosnie do mozliwosci wkroczenia IC:ldolodu tej fazy
na obszar kielecki od wschodu i poludniowego wschodu (J. Czarnocki, 1931;
J. Lyczewska, 1971; S.Z. Rozycki, 1972; L. Lindner, 1977a, 1979).
Podczas fazy maksymalnej (fazy Bobrzy) lC:ldolod po zblizeniu si~ do Gor Swi~
tokrzyskich usilowal ponownie obejse je od poludnia i poludniowego wschodu,
by w momencie swego maksymalnego rozwoju sforsowae te gory calkowicie.
Fakt ten nie wyklucza jednak mozliwosci jednoczesnego tworzenia form nunatakowych (T. Klatka, 1965) 0 charakterze oaz srodlodowych, b~dC:lcych miejscem
akumulacji kemowej (C. Radlowska, E. Mycielska-DowgiaUo, 1972; L. Lindner,
1977a).
Materialy kartograficzno-geologiczne dotyczC:lce czwartorz~du regionu swi~to
krzyskiego pozwalajC:l sC:ldzie, ze miC:lzszose lC:ldolodu w czasie fazy maksymalnej
w obr~bie obnizen oddzielajC:lcych poszczegolne pasma wynioslosci wynosila co
najmniej 300 - 400 m. Tak wysokie polozenie powierzchni lC:ldolodu fazy maksymalnej wskazuje, ze najwi~kszy zasi~g zlodowacenia Sanu w regionie swi~tokrzys
kim mogl bye rownowiekowy z osiC:lgni~ciem przez ten lC:ldolod brzegu Karpat,
gdzie slady jego si~gajC:l do wysokosci 400 m n.p.m. (M. Klimaszewski, 1967).
Dowodem ponownego, zdecydowanego wkroczenia lC:ldolodu zlodowacenia
Sanu na obszar swi~tokrzyskijest poziom gliny zwalowej pomaksymalnego stadialu
tego zlodowacenia (fig. 2) stwierdzony wierceniami w polnocno-wschodniej cz~sci
tego regionu (L. Lindner, 1979, praca w druku). W rejonie Wysmierzyc poziom
ten pokrywa seria organogeniczna interglacjalu mazowieckiego (I. Jurkiewiczowa,
i in., 1973). Natomiast zarowno w zachodniej, jak i poludniowo-zachodniej cz~sci
regionu swi~tokrzyskiego ze wspomnianym stadialem wiC:lzala si~ akumulacja
lessow (fig. 2).
Z posiadanych danych odnosnie do wieku osadow interglacjalu malopolskiego
oraz wieku osadow interglacjalu mazowieckiego (fig. 2) wynika, ze w przypadku
Polski zlodowacenie Sanu obejmowalo odcinek czasowy od ok. 550000 do ok.
440000 lat BP (1. Glazek i in., 1976a, b; M. Proszynski, 1978). W nawiC:lzaniu
do podzialu stratygraficznego proponowanego przez badaczy niemieckich i holenderskich (A.G. Cepek, 1967; H.M. van Montfrans, 1971) dwudzielne zlodowacenie Sanu winno obejmowae tzw. glacjal B i zlodowacenie EIstery. Na terenie
ZwiC:lzku Radzieckiego okresowi temu odpowiada mlodsza glina zwalowa zlodowacenia Oki. datowana metodC:l termoluminescencji na 560000 ±60000 lat BP
(W.A. Zubakow, 1974).
INTERGLACJAL WIELKI

=

INTERGLACJAL MAZOWIECKI (MINDEL II/RISS [)

W regionie swi~tokrzyskim interglacjal mazowiecki (wielki, holsztynski, lichwinski) zaznaczyl si~ nie tylko procesami wietrzeniowo-denudacyjnymi i krasowymi
czy tez erozyjno-akumulacyjnC:l dzialalnosci(! rzecznC:l, typowC:l dla okresow mi~dzy
lodowcowych, ale rowniez osadzeniem serii organogenicznych, zachowanych zarowno w sytuacjach wysoczyznowych, jak i dolinach rozcinaj(!cych gliny zwalowe
zlodowacenia Sanu oraz pokrytych glinami zlodowacenia Odry.
Wedlug S.Z. Rozyckiego (1964) przedoptymalna cz~se interglacjalu mazowieckiego w przypadku dolin rzecznych odznaczala si~ przewagC:l erozji wgl~bnej,
a cz~sc pooptymalna przewagC:l procesow akumulacyjnych. Ta zasadnicza zmiana
dzialalnosci rzecznej byla wynikiem zmieniaj,!cych si~ warunkow klimatycznych,
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post~puj(!cych w kierunku stopniowego ochlodzenia. Sladem tej dzialalnosci s,!
trzy- lub czterocykliczne serie aluwialne, wypelniaj,!ce wi~kszosc 6wczesnych
dolin rzecznych.
W p6lnocno-zachodniej cz~sci regionu swi~tokrzyskiego w stropie osad6w
drobnoziarnistych, koncz'!cych poszczeg61ne cykle akumulacji aluwialnej, zachowane S,! wkladki osad6w organogenicznych .zbadanych palinologicznie, m.in.,
w stanowiskach Olszewic, 'Barkowic Mokrych i Witaszyna (fig. 1, 2). W interpretacji S.Z. R6zyckiego (1964, 1967, 1972) osady te byly akumulowane w obr~bie
starorzeczy rozwini~tych na powierzchniach stopniowo zasypywanych, coraz to
mlodszych kopalnych serii aluwialnych. Tym samym wspomniane osady mimo
iz pochodz(! z tego samego interglacjalu (M. Sobolewska, 1952, 1956; L Jurkiewiczowa, K. Mamakowa, 1960), to jednak nie s,! jednoczesne (fig. 2).
Zdaniem M. Sobolewskiej (1956) seria organogeniczna z Olszewic obejmuje
cztery okresy klimatyczne, w obr~bie kt6rych lasy sosnowe i sosnowo-brzozowe
ust~powaly lasom jodlowo-grabowym, a te z kolei byly wypierane przez lasy sosnowo-brzozowe. Seria z Barkowic Mokrych rozpoczyna si~ wedlug M. Sobolewskiej (1952) okresem las6w brzozowo-sosnowych, by poprzez okres przejsciowy
(lasy swierkowo-sosnowe) osi,!gn,!c optimum warunk6w paleoflorystycznych w
okresie las6w jodlowo-grabowych. Schylkow,! cz~sc tego ocieplenia ponownie
rozpoczyna okres przejsciowy (tym razem lasy sosnowo-brzozowc), a konczy
okres panowania las6w brzozowo-sosnowych. W profilu Witaszyna krbtkotrwale
ocieplenie zarejestrowane jest rozwojem las6w sosnowo-brzozowych ze znaczn'!
iloSci(! roslinnosci zielnej (A. Srodon - fide E. Ciuk, E. Riihle, 1952).
Odpowiednikiem paleoklimatycznym optymalnej cz~sci interglacjalu mazowieckiego jest zapewne warstwa kostna z Ursus spelaeus R 0 s e n m ii I J e r et
H e i n rot h odkryta w stanowisku Draby 3 kolo Dzialoszyna (fig. 2) i datowana metod,! FCI/P na 320000 -440000 lat BP (J. Glazek i in., 1976b). R6wniez
wspomniane poprzednio datowanie metod,! termoluminescencji stropowej cz.;sci
piask6w w profilu Koziego Grzbietu (fig. 2) na 400000-440000 lat BP (M. Prt)szynski, 1978) swiadczy, ze pocz'!tek interglacjalu mazowieckiego przypada na
ok. 440000 lat BP.
Schylkow(! cz(;:sc interglacjalu mazowieckiego reprezentuj'! piaski rzeczne,
stwierdzone w profilu W,!chocka pod ilami warwowymi i glin'! zwalow'! zlodowacenia Odry. Piaski te s(! datowane metod,! termoluminescencyjn,! na okolo
352000 lat BP (L. Lindner, M. Pr6szYllski, 1979). Najprawdopodobniej zostaly
one akumulowane podczas ochlodzenia poprzedzaj,!cego ocieplenie Witaszyna
(fig. 2).
W europejskiej cZ(;:Sci Zwi ..!zku Radzieckiego interglacjal lichwinski datowany
jest metod(! termoluminescencji na 460000-318000 lat BP (W.A. Zubakow,
1974), a ostatnio okres jego trwania przedluzony jest nawet do 280000 lat BP
(W.A. Zubakow, 1978). Byc moze, iz interglacjalowi mazowieckiemu odpowiada
ocieplenie klimatyczne okreslone oznaczeniami naciek6w w(;:glanowych (metod'!
uranow'!) w jaskiniach p61nocnej Anglii na 350000 +? lat BP (A.C. Waltham,
R.S. Harmol1. ! 977)
ZLODOWACENIA SRODKOWOPOLSKIE (RISS 1- RISS 11)
ZLODOWACTNIF ODR), (RISS I)

L,!dol6d zlodowacenia Odry (Saale 1, dnieprzanskie) obj(!J swym zasl(;:glCm
jedynie p6Jnocn(!, p6lnocno-zachodni q i p6Inocno-wschodni(! cz(;:sc regionu swi~to
krzyskiego i pozostawil tarn od jedncgo do cztercch poziom6w .,dach6wkowo"
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nakladaj(!cych si~ glin zwalowych, odpowiadaj(!cych poszczegolnym fazom w
obr~bie maksymalnego stadialu (Radomki) zlodowacenia srodkowopolskiego.
Zarowno poludniowa,jak i centralna cz~sc regionu swi~tokrzyskiego znalazla si~
w tym czasie w obr~bie strefy ekstraglacjalnej, odznaczaj(!cej si~ pocz(!tkowo akumulacj(! lessow (dolnych - starszych), a nast~pnie pot~zn(! sedymentacj(! dolinn(!
oraz wietrzeniem i procesami mrozowymi, typowymi dla obszarow obj~tych warunkami peryglacjalnymi (T. Klatka, 1965; J. Lyczewska, 1971; L. Lindner, 1971,
1977a).

Z materialow kartograficzno-geologicznych; danych wiertniczych i analizy
paleogeomorfologicznej wynika, ze l(!dolod maksymalnego stadialu zlodowacenia
Odry pokryl znaczn(! cz~sc Niecki Wloszczowskiej, przywarl do polnocnych i zachodnich zboczy Pasma Przedborsko- Malogoskiego i obj(!l swym zasi~giem cal(!
Nieck~ Lopuszansk(! (L. Lindner, 1977a). Bardziej na polnocy przywarl on do
zboczy Gor Przysusko-Nieklanskich (L. Lindner, 1971), przekroczyl dolin~ Karniennej i pokryl znaczn(! cz~sc Wyzyny Opatowskiej (D. Kosmowska-Suffczynska, 1972; L. Lindner, 1979, praca w druku; L. Lindner, M. Proszynski, 1979).
W strefie doliny Pilicy kolo Swi~tego Piotra (fig. 2) l(!dolod ten przykryl osady
organogeniczne zachowane powyzej tzw. zastoiska koniecpolskiego, charakteryzuj(!ce interfazowe warunki paleoklimatyczne z anaglacjalnej cz~sci zlodowacenia Odry (J. Niklewski, 1966; B. Marciniak, 1975).
W najbardziej polnocno-wschodniej cz~sci regionu swi~tokrzyskiego, w profilu Podlesie (fig. 1 i 2), zachowane s(! ponadto osady organogeniczne, charakteryzuj(!ce przedrnaksyrnalny interstadial opisywanego zlodowacenia (I. Jurkiewiczowa i in., 1973). Osady te oddzielaj(! gliny zwalowe stadialu Radomki od glin
zwalowych stadialu przedrnaksymalnego
Krzny (E .. Ruhle, 1970).
Z oznaczen wiekowych metod(! termolurninescencji osadow odsloni~tych
w profilu W(!chocka (fig. 1 i 2) wynika, ze wyst~puj(!ca tarn glina zwalowa zlodowacenia Odry ograniczona jest od dolu osadami datowanymi na 352000 lat BP,
a od gory na 245000 ±45 000 lat BP (L. Lindner, M. Proszynski, 1979). Daty
te zdajq si~ dobrze okreslac pozycj~ chronostratygraficzn(! wspomnianej gliny,
a tym samym okres maksymalnego rozprzestrzenienia l(!dolodu zlodowacenia
Odry (dnieprowskiego), jesli zwazyc, ze w europejskiej cz~sci Zwi(!zku Radzieckiego rnaksim urn tego zlodowacenia datowane jest na 290000 - 250 000 la t BP.
a zwi(!zane z nim lessy na 280000 ± 26 000 lat BP i 230000 ± 25 000 tat BP (W.A. Zubakow, 1974, 1978).
INTERGLACJAL LUBELSKI (RISS I/RISS 11)

W regionie swi~tokrzyskim procesy erozji i denudacji zapocz(!tkowane w kataglacjalnej cz~sci zlodowacenia Odry osi(!gn~ly pelni~ rozwoju w interglacjale lubelskim (odincowskiin), uprzednio charakteryzowanym jako tzw. interstadial
Pilicy (H. Ruszczynska-Szenajch, 1966: S.Z. Rozycki, 1967, 1972) lub interstadial
wylezinski (E. Ruhle, IY70) w obr~bie zlodowacenia srodkowopolskiego. W poludniowej CZ~SCl tego regionu wspomniane procesy powodowaly rozcinanie przede
wszystkim najwyzszych, dolinnych powierzchni tarasowych, a w cz~sci p6lnocnej,
polnocno-zachodniej i polnocno-wschodniej, w strefie uprzednio pokrytej przez
h!do16d zlodowacenia Odry, r6wniez glin zwalowych i osad6w wodnolodowcowych tego zlodowacenia.
W niekt6rych przypadkach interglacjalna dzialalnosc erozyjno-denudacyjna
poprzedzona byta krotkotrwal(! akumulacj(! zboczow(! oraz zbiornikow(!, nawi(!zuj(!C(! zapewne do ukladu paleohydrograficznego w okresie zaniku l(!dolodu
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zlodowacenia Odry. W profilu W'!ch0cka sladem tej akumulacji S,! nadglinowe
piaski i mulki jeziorne, datowane met(ld,! termoluminescencji. na 245000 ±45 000
lat BP, tj. na pocz'!tkow'! cz~se interglacjalu lubelskiego (L. Lindner, M. Proszynski, 1979). W europejskiej cz~sci ZWiqlku Rad'zieckiego osady tego interglacjalu
(odincowskiego) S,! datowane metod,! te!'moluminescencji na 256000 ± 29 000 lat BP
(W.A. Zubakow, 1974), natomiast w p(')lnocnej Anglii ocieplenie to datowane jest
metod,! uranow'! na 225000 ±75000j4::i000 lat BP i jest uznawane za odpowiednik interglacjalu hoxnian (A.C. Wait ham, R.S. Harmon, 1977).
W regionie swi~tokrzyskim warunki klimatyczne interglacjalu lubelskiego
dobrze scharakteryzowane S,! przez zachowane tu srodlessowe gleby kopalne
"typu Tomaszow" (1. lersak, 1973) ~)raz ostatnio odkryte i opracowane stanowisko paleoflorystyczne Karsy koto Ozarowa (D. Kosmowska-Suffczynska,
K. Szczepanek, praca w druku). W obn;bie tego stanowiska, mimo stosunkowo malej
mi'!zszosci badanych osadow organogenicznych, wyrozniono pocz'!tkowo faz~
lasow sosnowo-brzozowych 0 zdecydowanej przewadze brzozy, dalej faz~ panowania swierka i olszy oraz wzrostu drzew cieplolubnych (Quercus, Ulmus, Tilia,
Fraxinus) , a nast~pnie faz~ schylkow,! z dominacj,! grabu i jodly. Znikomy udzial
roslinnosci zielnej dowodzi, ze zwarcie lasow w tej fazie mialo charakter optimum
interglacjalnego. Zdaniem K. Szczepanka na terenach wyzynnych wokol wspomnianego stanowiska panowaly wowczas lasy grabowo-jodlowe i mieszane lasy
lisciaste z dose duzym udzialem d~bu i leszczyny, natomiast w obr~bie obnizen
wyst~powaly olszyny z niewielk,! domieszk,! swierka.
ZLODOWACENIE WARTY (RISS 11)

Kolejna transgresja l,!dolodu skandynawskiego w czasie zlodowacenia Warty
(Saale 2, moskiewskie), uprzednio traktowanego jako stadial pomaksymalny
zlodowacenia srodkowopolskiego, spowodowala przesuni~cie czola tego l,!dolodu
az do polnocnych brzegow wspolczesnej doliny dolnej Pilicy, a bye moze do prowadzila nawet do obj~cia jego zasi~giem takze polnocno-wschodniej cz~sci Rowniny Radomskiej. Prawie caly region swi~tokrzyski znajdowal si~ w tym czasie
poza zasi~giem l,!dolodu, w strefie obj~tej warunkami peryglacjalnymi, a ograniczaj,!ca go od polnocnego zachodu dolina Pilicy pelnila rol~ doliny marginalnej,
odprowadzaj,!cej wody lodowcowe ku wschodowi.
W centralnej cz~sci regionu swi~tokrzyskiego, a zwlaszcza w strefie Gor Swi~to
krzyskich, owczesne warunki peryglacjalne sprzyjaly przede wszystkim rozwojowi
procesow zboczowych (L. Lindner, 1977a, 1979). Procesy te wyrazaly si~ uruchomieniem wczesniej wytworzonych pokryw gliniasto-gruzowych i ich odmian goloborzowych. Reliktowe platy takich pokryw odznaczaj,! si~ brakiem materialu
drobnoziarnistego i wraz z analogicznymi pokrywami z okresu zlodowacenia
Odry zachowane S,! w najnizszych poziomach goloborzy lysogorskich (T. Klatka,
1962, 1965). Wspomniane pokrywy, schodz,!c po zboczach wynioslosci, nadbudowywaly formuj,!ce si~ wowczas w obr~bie dolin powierzchnie tarasowe (L. Lin.9ner, 1971, 1977a; M. Hakenberg, L. Lindner, 1971).
'
We wschodniej i polnocno-wschodniej cz~sci regionu swi~tokrzyskiego zlodowacenie Warty zaznaczone jest ponadto poziomem lessu gornego - starszego,
pokrywaj,!cego gleb~ kopaln,! "typu Tomaszow" (1. lersak, 1973) oraz odpowiadaj,!ce jej czasowo poziomy wietrzeniowe. W obr~bie p'rofilu W,!chocka opisywanemu okresowi odpowiadaj,! piaski i pyly pokrywowe, powstale w owczesnych warunkach peryglacjalnych przy wsp61udziale procesow eolicznych. Sklad
mineralny wspomnianych piaskow potwierdza ich zwi,!zek genetyczny z nizej
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wyst~puj~cymi osadami rezydualnymi i zboczowymi, powstalymi w schylkowej
cz~sci interglacjalu lubelskiego, zas okreslony metod~ termoluminescencji wiek
tych piaskow na 142550 ± 3650 lat BP (fig. 2) pozwala wi~zac ich akumulacj~
z mlodsz~ cz~sci~ zlodowacenia Warty (L. Lindner, M. Proszynski, 1979).
Na obszarze Zwi~zku Radzieckiego maksimum tego zlodowacenia (moskiew-

ski ego) obejmuje odcinek czasowy od 195000 +14300 do 152000 ±16000 lat BP
(W.A. ZubakO\\. Itn ... )
INTERGLACJAL EEMSKI (RISS Il/WORM)

Podobnie jak w interglacjalach poprzednich, tak i w interglacjale eemskim
w regionie swi~tokrzyskim dominowaly procesy erozyjno-denudacyjne i wietrzeniowo-glebowe oraz miala miejsce akumulacja organogeniczna. W przedoptymalnej cz~sci tego interglacjalu w wi~kszosci przypadkow erozja rzeczna prowadzila do odpreparowania starszych zalozen dolinnych. W wielu miejscach rzeki
interglacjalne byly jednak zmuszone do dziedziczenia odplywu wod lodowcowych
z okresow zlodowacen Odry i Warty. Niekiedy rozcinaly one podloze zbudowane
ze skal przedczwartorz~dowych (M. Hakenberg, L. Lindner, 1971; L. Lindner,
1971, 1977a, 1979, praca w druku). Podczas mlodszej, pooptymalnej cz~sci interglacjalu doliny te ulegly zasypaniu az do utworzenia wyzszych poziomow tarasowych, zwi~zanych ze zlodowaceniem Wisly.
Sladem akumulacji organogenicznej w interglacjale eemskim s~ cz~ste w regionie swi~tokrzyskim torfy, gytie i namuly, wypelniaj~ce starsze zagl~bienia zarowno
pochodzenia lodowcowego, krasowego, jak tez starorzecza w obr~bie owczesnych
dolin rzecznych. Najlepiej zbadanym stanowiskiem tych osadow jest profil w
Bedlnie kolo Konskich, ktory zdaniem A. Srodonia i M. Gol~bowej (1956) reprezentuje pelny obraz przemian roslinnosci od tundry z okresu poprzedniego
zlodowacenia, poprzez wszystkie fazy rozwoju lasow z optimum klimatycznym
w fazie f, odznaczaj~cej si~ panowaniem d~bu i leszczyny, do tun dry arktycznej
z okresu zlodowacenia Wisly. Optymaln(! cz~sc interglacjalu zawiera takze profil
w Zakruczu kolo Malogoszcza, dla ktorego opublikowano na razie jedynie fragment jego gornej cz~sci (L. Lindner, M. Ziembinska-Tworzydlo, 1974).
Na polnoc od regionu swi~tokrzyskiego optimum interglacjalu eemskiego
(w profilu Blonie 3 kola Warszawy - fig. 2) datowane jest przez M. Proszynskiego metod~ termoluminescencji na 108000 - 125000 lat BP (W. Karaszewski,
1974). Zdaniem T. Wysoczanskiego-Minkowicza (1975) optymalna cz~sc interglacjalu eemskiego przypada na 127000 - 117000 lat BP.
W europejskiej cz~sci Zwi~zku Radzieckiego interglacjal ten datowany jest
na 110000 ± 14000 lat BP (W.A. Zubakow, 1974) i 108000-114000 1at BP (LK.
Iwanowa i in., 1977). W jaskiniach polnocnej Anglii jest on datowany metod~
uranow~ na okres od 131000 ± 18000 do 90000 ± 11 000 lat BP (A.C. Waltham,
R.S. Harmon, 1977).
Dobrym przykladem eemskich procesow wietrzeniowo-glebowych s~ gleby
kopalne zachowane dzi~ki mlodszej pokrywie lessowej przede wszystkim we wschodniej i polnocno-wschodniej cz~sci regionu swi~tokrzyskiego (fig. 2 i, 3). Gleby te
rozwini~te s~ zarowno na lessach starszych, jak i na rownowiekowych im utworach pokrywowych (m.in. J. Jersak, 1973; K. Konecka-Betley, K. Straszewska,
1977; L. Lindner, M. Proszynski, 1979). W wi~kszosci stanowisk gleba kopalna
z interglacjalu eemskiego stanowi doln~, starsz~ cz~sc kompleksu glebowego,
okreslanego mianem '"kompleksu gleb typu Nietulisko 1" (J. Jersak, 1973). W obr~
bie tego kompleksu gleb~ interglacjaln(!, a wlasciwie jej najnizsz(! ("oglowion~")
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Fig. 3. Profil chronostratygraficzny lessow mlodszych (zlodowacenia Wisly) regionu swi~tokrzyskiego
Chronostratigraphic section of the Younger (Vistulian Glaciation) Loesses in the Gory Swi~tokrzyskie
Mts region
A - wiek w tysil!cach lat; B
syntetyczny profil lessow (kreski pionowe) i gleb kopalnych (kreski skosne) z zachowanymi w nich strukturami peryglacjalnymi na podstawie prac J. Jersaka (1973), K. Koneckiej-Betley, K. Straszewskiej (1977) oraz L. Lindnera, M. Proszynskiego (1979) - z polozeniem punktow datowanych metodl! termoluminescencji: I
15830±1830IatBP; 2 24087±2587IatBP; 3 -42000±1500IatBP(wedlugL.Lindnera,M.Proszynskiego, 1979); C
symbole stratygraficzne wedlug S.Z. R6Zyckiego (1961); D
nazewnictwo wedlug K. Koneckiej-Betley i K. Straszewskiej (1977); E - symbole poziomow lessowych wedlug propozycji autora; F
proba
korelacji jednostek klimatostratygraficznych zlodowacenia WisJy w nawil!zaniu do prac S.Z. Rozyckiego (1961, 1972),
J.E. Mojskiego (1969), J. Jersaka (1973), K. Koneckiej-Betley i K. Straszewskiej (1977) oraz L. Lindnera i M. Proszynskiego (1979).
A
age in millennia; B - synthetic section of loesses (vertical strokes) and fossil soils (oblique strokes) and preserved
periglacial structures (after J. Jersak, 1973; K. Konecka-Betley, K. Straszewska, 1977, and L. Lindner, M. Proszynski,
1979), and location of points dated by thermoluminescence method: I - 15,830 ± 1,830 Y B.P.; 2 - 24,087 ± 2,587
Y RP.; 3
42,000 ± 1,500 Y B.P. (after L. Lindner, M. Proszynski, 1979); C
stratigraphic symbols after S.Z .. Rozycki (1961); D - names after K. Konecka-Betley and K. Straszewska (1977); E - symbols of loess horizons as
proposed by the author; F - preliminary correlation of climatostratigraphic units of the Vistulian Glaciation made
with reference to papers by S.Z. R6Zycki (1961, 1972), J.E. Mojski (1969), J. Jersak (1973), K. Konecka-Betley and
. K. Str~szewska (1977) and L. Lindner and M. Proszynski (1979)

cz~sc stanowi poziom iluwialny (B) gleby plowej. WyzSZ(! cz~sc wspomnianego
kompleksu stanowi less mlodszy najnizszy oraz nalozony na niego czarnoziem,
reprezentuj(!cy interstadial br~rup (J. Jersak, 1973; K. Konecka-Betley, K. Straszewska, 1977).

ZLODOWACENIE POLNOCNOPOLSKIE = ZLODOWACENIE WISLY (WORM)

Podczas tego zlodowacenia (baltyckiego, waldajskiego) region swi~tokrzyski
znajdowal si~ na poludnie od zasi~gu l(!dolodu skandynawskiego, w strefie obj~tej
warunkami peryglacjalnymi, sprzyjaj(!cymi rozwojowi procesow zboczowych i akumulacji dolinnej oraz ulatwiaj(!cymi dzialalnosc lessotworcz(! i wydmotworcz(!.
Krotkotrwale okresy polepszenia warunkow klimatycznych podczas tego zlodowacenia byly w tym regionie wyrazone procesami glebotworczymi, akumulacj(!
organogeniczn(! oraz pierwszym pojawieniem si~ czlowieka paleolitycznego.
Analiza powstalych wowczas pokryw zboczowych i zaz~biaj(!cych si~ z nimi
lub pokrywaj(!cych je osadow lessowych (T. Klatka, 1962, 1965; L. Lindner, 1977a,
1979, praca w druku) oraz analiza przebiegu owczesnej akumulacji dolinnej (M. Hakenberg, L. Lindner, 1971; L. Lindner, 1977a, 1979, praca w druku) dowodzi,
ze ochlodzenie w starszym stadiale opisywanego zlodowacenia doprowadzilo do
znacznego zubozenia interglacjalnej szaty roslinnej i wyrazilo si~, poza akumulacj(! lessu mlodszego najnizszego - Lm 1 (fig. 3), rozwojem splukiwania oraz
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rozwojem starszych cyklow rzecznych w obr~bie aluwiow eemsko-baltyckich.
Aluwia te byly akumulowane do momentu utworzenia powierzchni tarasu III
(M. Hakenberg, L. Lindner, 1971).
Pierwsze powazniejsze ocieplenie w starszej cz~sci zlodowacenia, wi'lzane
z interstadialem bn$rup, sprawilo w Polsce srodkowej ponowny rozwoj szaty lesnej. W regionie swi~tokrzyskim nie ma wprawdzie stanowisk paleoflorystycznych
czy paleopedologicznych z tego interstadialu, lecz na podstawie analizy osadow
w jaskini Raj kolo Ch~cin (fig. 1, 2) oraz zachowanych w nich szcz'ltkow faunistycznych i narz~dzi krzemiennych (K. Kowalski, 1974; J.K. Kozlowski, 1974;
T. Madeyska, 1974) mozna s'ldzic, ze reprezentuj'l one doln'l i srodkow'l cz~sc
zlodowacenia Wisly, zapewne od konca interstadialu br~rup poprzez srodkowowiirmski cykl lessotworczy az do nast~puj'lcego po nim zlagodzenia klimatu.
Zdaniem J.K. Kozlowskiego (1974) zachowane w jaskini narz~dzia krzemienne
nalezy odniesc do wschodnioszarenckiej kultury mustierskiej.
W centrainej i wschodniej cz~sci regionu swi~tokrzyskiego stadial mlodszy
(glowny) zlodowacenia Wisly jest wyrazony akumulacj'l od dwoch do czterech
poziomow lessowych (fig. 3), kontynuacj'l akumulacji wyzej wymienionych osadow dolinnych oraz powstaniem dwoch generacji splywow kongeliflukcyjnych,
prowadz'lcych w Gorach Swi~tokrzyskich do rozwoju goloborzy (T. Klatka,
1962, 1965).
Najpelniejszych profilow osadow lessowych stadialu glownego zlodowacenia
Wisly dostarcza Wyzyna Opatowska, a zwlaszcza okolice Sandomierza (K. Konecka-Betley, K. Straszewska, 1977) oraz okolice Kunowa (1. Jersak. 11.)73) i Wl;!chocka (L. Lindner, M. Proszynski, 1979). Profile te upowazniajl;! do wyroznienia
ponad "kompleksem gleb typu Nietulisko I" lessu mlodszego dolnego - Lm2,
lessu mlodszego srodkowego - Lm3 oraz dwudzielnego lessu mlodszego gornego - Lm4 i Lm5 (fig. 3).
Less mlodszy dolny
Lm2 pokrywa czarnoziem z interstadialu br~rup, a w
jego stropie rozwini~ty jest (np. w Chobrzanach) poziom glebowy, okreslony
przez K. Koneckl;!-Betley i K. Stra,szewskl;! (1977) jako gleba inicjalna, powstala
w czasie interfazy Hrubieszowa
hengelo? (fig. 3). W nawil;!zaniu do nomenklatury proponowanej przez S.Z. Rozyckiego (1961, 1967, 1972) akumulacja lessu
. mlodszego dolnego przypadala na faz~ sandomierskl;! (fig. 3).
Less mlodszy srodkowy - Lm3 zachowany jest ponad wyzej wspomnianl;!
glebl;! inicjalnl;! w szeregu profilach Wyzyny Opatowskiej (K. Konecka-Betley,
K. Straszewska, 1977). W profilu W'lchocka jego gorna cz~sc zostala datowana
metodl;! termoluminescencji (fig. 2 i 3) na 42000 ± 1500 lat BP (L. Lindner, M. Proszynski, 1979). Akumulacja tego lessu przypadala na tzw. faz~ lubelsk'l (S.Z. Rozycki, 1961, 1967, 1972). Ochlodzenie to oddzielalo interfaz~ (interstadial?) hengelo, datowan'l w Holandii metodl;! 14C na odcinek czasowy od 51 600 do 38 700 ± 400
lat BP (W.H. Zagwijn, 1974), od interfazy denekamp, datowanej w Holandii na
38700 ±2700 lat BP (W.H. Zagwijn, 1974), a we Francji na 30370 lat BP (A. Leroi-Gourhan, 1977). Gleba kopalna (niekiedy wielowarstwowa) zachowana w stropie
lessu mlodszego srodkowego (czasem okreslana jako "gleba typu Komorniki" J. Jersak, 1965, 1973) charakteryzowana jest jako gleba tundrowa, rozwini~ta w
czasie tzw. interfazy Zawichostu - denekamp? (K. Konecka-Betley, K. Straszewska, 1977; L. Lindner, M. Proszynski, 1979).
Dolna cz~sclessu mlodszego gornego - Lm4 datowanego w profilu Wl;!chocka
(fig. 2 i 3) metodl;! termoluminescencji na 24087 ±25871at BP (L. Lindner, M. Proszynski, 1979) byla akumulowana w okresie bezposrednio poprzedzajl;!cym maksymalne rozprzestrzenienie ll;!dolodu zlodowacenia Wisly (faza leszczynsko-poznanska), datowane na ok. 20000 lat BP (N.A. M6rner, 1970). W nomenklaturze S.Z. Ro-
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zyckiego (196 I, 1967, 1972) okres ten odpowiada fazie opatowskiej. Gleba kopalna
na opisywanym lessie (m.in. w Wqchocku) sklada si~ z kilku nalozonych na siebie horyzontow akumulacyjno-glejowych i jest interpretowana jako
odpowiednik interfazy mazurskiej (L. Lindner, M. Proszynski, 1979). Na obszarze
Europy poludniowo-zachodniej odpowiednikiem tej interfazy jest tzw. interstadial
lascaux, datowany na 17190 i 16100 lat BP (A. Leroi::-Gourhan, 1977).
Wyzsza cz~sc lessu mlodszego gornego - Lm5 jest w profilu Wqchocka (fig.
2) datowana metod q termoluminescencji na 15380 ± 1830 lat BP (L. Lindner,'
M. Proszynski, 1979), co sklania do wi(!zania akumulacji tego lessu z faz(! pomorsk(! zlodowacenia Wisly (fig. 3).
Poznoglacjalnq histori~ regionu swi~tokrzyskiego charakteryzuj(! m.in. badania osadow wypelniajqcych rozci~cia erozyjne powierzchni lessu mlodszego gornego m-in. w okolicach Kunowa (J. Jersak, 1975). Z analizy zachowanych tarn
osadow, wyst~puj(!cej w nich malakofauny i oznaczen metod(! 14C wynika, ze
po okresie akumulacji wspomnianego lessu nastqpilo jego rozcinanie erozyjne,
a nast~pnie zapelnianie utworzonych dolinek mulkami ze szczqtkami malakofauny i rozmytym pozio~em gleby kopalnej typu "Nietulisko II" (z interfazy
allerod?). Wyzej wyst~puje czarnoziem staroholocenski datowany na 8620 ±260
tat BP (1. Jersak, 1975) oraz mlodsze namuly pylasto-gliniaste.
Z badan palinologicznych poznoglacjalno-holocenskich stanowisk florystycznych wynika (K. Szczepanek, 1961), ze w allerodzie w regionie swi~tokrzyskim
nast(!pil rozwoj lasow sosnowo-brzozowych, ktore w mlodszym dryasie ulegly
rozluznieniu. Z okresem poznego glacjalu wi(!ze si~ takze utworzenie w dolinach
rzecznych opisywanego regionu powierzchni tarasu H.
rozwini~ta

HOLOCEN
Okres holocenski przez niektorych badaczy traktowany jako ocieplenie interglacjalne w regionie swi~tokrzyskim zaznaczyl si~ pocz(!tkowo erozj(!, a nast~pnie
akumulacjq dolinn(!, procesami wydmotworczymi, sedymentacjq organogenicznq
oraz slabym rozwojem procesow zboczowych.
W Gorach Swi~tokrzyskich, gdzie panowaly lasy iglaste (K. Szczepanek, 1961),
holocenskie procesy denudacyjne (glownie spJukiwanie) prowadzily do niszczenia
cienkich pokryw lessowych i odpreparowania wurmskich i starszych pokryw
gliniasto-gruzowych oraz sprzyjaly przeobrazaniu ich w goloborza (T. Klatka,
1962).
W obr~bie dolin rzecznych procesy holocenskie wyrazaly si~ pocz(!tkowo
erozj(! wgl~bnq, prowadzqcq do rozcinania powierzchni tarasu 11, a nast~pnie
akumulacjq czterostopniowego tarasu zalewowego I (M. Hakenberg, L. Lindner,
1973). Wyzsze stopnie tego tarasu buduj(! piaski z wkladkami mad i torfow oraz
pni drzew, datowanych metodq 14C na 1300 ± 130 lat BP, 1190 ± 120 lat BP (L. Lindner, 1977b). Pnie te nOSZq slady obrobki r~k(! ludzk(!, powstalej w wyniku karczowania lasow w czasach bliskich pocz(!tkom naszej panstwowosci. Nasilenie akumulacji nizszych stopni tarasow zalewowych rzek swi~tokrzyskich przypada na
ostatnie 300 lat (E. Falkowski, 1971).
Najbardziej wymownym sladem holocenskiej dzialalnosci eolicznej w regionie
swi~tokrzyskim Sq formy wydmowe Niecki Wloszczowskiej i Wzgorz Koneckich.
W okolicach Naglowic i Konskich w wydmach tych zachowane Sq 2 - 3 poziomy
gleb kopalnych z licznymi w~gielkami drzewnymi, swiadcz(!cymi 0 mlodoholocenskim wypalaniu lasow i pozyskiwaniu t(! drogq pol pod uprawy.
Instytut Geologii Podstawowej
Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa, a!. Zwirki i Wigury 93
Nalk'slano dnia 12 maja 1979 r.
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B: 4TeHHR naMRTI4

11eweK 11I11HAHEP

OIl.fEPK XPOHOCTPATHrPACI>HH II.fETBEPTHII.fHOrO nEPHOAA
CBEHTOKWHCKOrO PAIIIOHA

HI4>KHe4eTBepTIiI4HbIH nepHOA (npoTonneHcTolleH no C3. PY>KHlIKOMY, B ne4aTliI) npOAOn>KanCR C

1790000 AO 920000 neT TOMY Ha3aA. HH>KHRR 4acTb npOTonneHCTOlleHa B CBeHTOKWI4CKOM paHO-

He (q,Hr. '1) npeAcTaBneHa rm-1HaMH, RBnRtOl1ll4MHCR npoAYKTaMH BbIBeTpHBaHHR, HHorAa c KOCTHblMH
OCTaTKaMI4 (KaA3enbHR), xapaKTepHblMH AnR cTenHoHcpeAH (K. KOBanbcKH,

1958;

J.

ChaJine,

B nepl40A "OTBOllKoro oneAeHeHHR", cpaBHHMoro C oneAeHeHl4eM AOHay (M.A. 6apaHellKa,
11. CTyxmtK,
rpaBlileM,

1977)
1975;

1975). BepxHRR 4aCTb npoTonneHcTolleHa npeAcTaBneHa TaK Ha3blBaeMblM nonaHellKIiIM

OTnH4atOlL\IiIMCR

OTCYTcTBlileM

CKaHAIiIHaBCKoro

MaTeplilana (B. 11RcKoBcKa-BbICOyaHbCKa,

1975). 3TOT rpaBI-II';i RBnReTCR nplil3HaKoM pe4HoH AeRTenbHOCTIiI BO BpeMR .. lIeneCTIiIHOBCKoro Me>KneAHVlKoBbR", OTBe4atOlL\ero Me>KneAHIiIKOBbtO AOHay) rtOHlI, T.e. Baany (M.A. 6apaHellKa, 1975; 11. CTYXn14K, 1975).
BepXHeyeTBepTIiI4Hoe BpeMR, OXBaTblBatOlL\ee nneHcTolleH IiI ronOlleH npOAOn>KaeTCR C 920000
neT TOMY Ha3aA AO HaCTORlL\ero BpeMeHIiI. B nneHCTOlleHe BblAeneHbl OTnO>KeHIiIR weCTIiI oneAeHeHIiIH
H nRTIiI Me>KneAHIiIKOBI4H (C3. PY>K14l1KIiI,

1979, B neYaTliI; 11. 11Ii1HAHep, 1979).

Bo BpeMR oneAeHeHIiIR HapBbl (rtOHlI) CBeHTOKWI4CKIiIH paHoH nonan B 3KCTparnRlIlilanbHYtO 30Hy -

a TOrAaWHl4e nep14rnRlIlilanbHble ycnoBI4R cnoc06CTBOBanlil pa3B14T14tO npolleccoB Ha CKnOHax

(R. 4apHollKIiI, 1931-; R. 11bl4eBcKa, 1971; 11. 11V1HAHep, 19770, 1979, B ne4aTIiI).
B nOAnRCCKOM Me>KneAHIiIKOBbl4 (rtOHlI/MI4HAenb I) BHa4ane npe06naAanlil 3P03140HHble npOlleccbl,
a nOTOM pe4HaR aKKyMynRlIIiIR, cnoc06CTBOBaBwaR HaKonneHliltO IiICKonaeMblX ceplillil anntOBlilanbHblX
OTnO>KeHHH C npocnORMIiI opraHoreHHblX Cepl4H nopOA (A. MaKoBcKa,

1976; 3. 60pYBKo-AnY>KaKoBa,

1977).
Bo BpeMR oneAeHeHHR HIiIAbl (MIiIHAenb I) cKaHAIiIHaBcKVlH KOHTIiIHeHTanbHblH neAHIiIK BnepBble
ynepcR B ceBepHblH CKnOH CBeHTOKWI4CKIiIX r~p, rAe 14 OCTaBl4n caMblH HI4>KHI4H, MeCTaMI4 ABY4neHHblH ropH30HT BanYHHoH rnlilHbl, 3aneratOlL\eH nOA caMblM CTapWI4M neCCOBblM rOpI430HTOM.
OnpeAeneHl4e B03pacTa OTnO>KeHIiIH B nyHKTe K0314 r>K6eT naneOMarHI4THblM MeTOAOM IiI MeTOAOM FCI/P nOKa3ano, liTO MaKcHMYM oneAeHeHIiIR npliIXOAI4TCR Ha BpeMR

700000--640000 neT TOMY
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Ha3aA.

11)

ManOnOnbCKOe Me>KneAHHKOBbe (MI4HAenb I/MHHAenb

BblAeneHO B nOnbWe BnepBble no

OCTaTKaM cj>aYHbl B nyHKTe K03H r>K6eT, xapaKTepHblM AIlR n03AHeKpOMepCKOM rpynnbl cj>aYHbl (E. rna3eK.
H Ap., 19760, 1977). TaKoH >Ke BblBOA cneAyeT 143 onpeAeneHI4H B03paCTa MeTOAOM FCI/P (550000700000 neT T.H.). YKa3bIBalOl!.\I4X Ha T.H. KpOMep 11, cornaCHO rOIlnaHACKJ.1M I4CCneAOBaTemIM.
Bo BpeMR OIleAeHeHI4R CaHa (MI4HAeIlb 11) CKaHAJ.1HaBCKJ.1M KOHTI4HeHTaIlbHblH neAHI4K B MaKCI4MyMe neAHI4KOBOH CTaAHI4 nOKpblIl

BeCb onHCblBaeMblH

paHOH. OCTaBHB nocne

ce6R

ABYX4IleHHYlO

(AByxcj>a30BYIO) BanyHHylO rm1Hy H OTAeIlbHblH rop1430HT BaIlYHHOI1 rnl4Hbl Ha ceBepe CBeHTOKWI1CKOrO
paHOHa. OTHOCRIJ.\HHCR K nepH,oAY. nocneAOBaBweMY 3a MaKCI4ManbHOI1 CTaAHeH oneAeHeHI4R. 3T14 rIlI4Hbl
conpOBO>KAaIOTCR TpeMR ropH30HTaMH nEkcOB. OneAeHeHl4e CaHa OXBaTblBano BpeMeHHOH nepHOA
C

550000

AO OKono

440000

neT T.H.

Ma30BeL\KOe Me>KneAHI4KOBbe (MHHAenb

lI/pHCC I) OTMe4eHO He TOIlbKO

rop1430HTaMl1

npOAYK-

TOB BblBeTpHBaHHR H AeHYAaL\I4J.1, KapCTOBblX Hnl4 3P03140HHo-aKKYMYIlRTI4BHOH pe4HOH AeRTenbHOCTblO.
HO H OTnO>KeHHeM opraHoreHHblX Cep14M. B 4aCTHOCT14 B OnbWOBHL\ax. 6apKOBI4L\ax MOKPblX 14 BI4TaWI4He. OnpeAeneHl4e BocpaCTa nopOA B nyHKTe ,apa6bl
TOAOM

TepMonIOMHHeCL\eHL\1414

3

OKono ,a3RIlOWI4Ha MeTOAOM FCI/P 14 Me-

nOArIlHHHblX aIlIlfOBl4anbHblX Cepl4M

AnHnCR

4TO nepl40A Ma30BeL\KOrO Me>KneAHI4KOBbR

C

440000

B

nyHKTe

BOHXOL\K

352000

AO OKono

nOKa3ano.

neT T.H.

Bo BpeMR oneAeHeHHR OAPbl (pI4CC I) CKaHAHHaBCKI4M KOHTHHeHTanbHblH neAHI4K 3aXBaT14n TOIlbKO ceBep H ceBepO-3anaA CBeHTOKWI4CKOrO paHOHa 14 OCTaBI4Il TaM OT OAHoro AO 4eTblpex ropH30HTOB, 3aXOARIJ.\HX Apyr Ha Apyra 3anYHHblX rmlH, OTBe4alOIJ.\l1X OTAenbHblM cj>a3aM CTaAI4H oneAeHeHHR
PaAOMKH.

03Ha4eH14e

3aneralOIJ.\aR

TaM

B03pOCTa

BanYHHaR

KOTOPblX HaC4HTblBaeT
Jl106nHHcKoe
B Kapcax

(,a.

pa3pe3a

BOHXOL\K

MeTOAOM

r11L1Ha oneAeHeHHR OAPbl

352000

nOKa3ano,

4TO

B03paCT

neT T.H.

Me>KIleAHHKOBbe

(pHCC

l/pHCC

11)

cj>HKcHpyeTcR

opraHoreHHblMH

OTnO>KeHHRMH

KOCMOBcKa-Cycj>cj>414 HbCKa, K. Ll..\enaHeK, B ne4aTH). a TaK>Ke HCKonaeMblMH n04BaM14 "TI4-

na TOMawYB" (E. EpcaK,

1973).

B

pa3pe3e BOHXOL\K np143HaKOM

>KaT cyrIlHHKH, ne>KalJ.\l4e HaA rnHHOH, AaTl4pyeMble Ha
Bo Bpeml oneAeHeHHR BapTbl (pI4CC
HeHHR

TepMOIlIOMHHeCL\eHL\HH

nOACTHIlaeTCR CHH3Y OTnO>KeHI4RMI4.

11)

Me>KIleAHI4KOBOH aKKyMyIlRL\I4H

245000 ±45000

cny-

neT T.H.

n04T14 BeCb CBeHTOKWHCKI4H paHOH 6bln BHe pacnpOCTpa-

CKaHAHHaBCKoro KOHTHHeHTaIlbHoro IleAHI4Ka, B 30He,

rAe

rocnOACTBOBaIlH

nepll1rnRL\Hanb-

Hble ycnoBHR. V'lx npH3HaKOM cnY>KaT 06pa30BaBWlI1eCR B TO BpeMR CKnOHOBble OTnO>KeHII1R H neCCbl.
B pa3pe3e BOHXOL\K HM OTBe4alOT neC4aHO-nblnll1CTble nOKpOBHble 06p':130BaHHR, AaTHpyeMble TepMOnIOMHHeCL\eHTHbIM MeTOAOM Ha

142550 ±3650

neT T.H.

B 33MCKOM Me>KneAHII1KOBbH (pIl1CC II/BlOpM), TaK >Ke KaK B npeAblAYIJ.\HX Me>KneAHHKOBbRX B pacCMaTpll1BaeMOM

paHOHe

npe06naAanH

3P03140HHO-AeHYAaL\HOHHble

RBneHHR

H

npOL\eCCbl

BblBeTpll1-

BaHHR n04B, a TaK>Ke aKKyMymlL\HR opraHoreHHblX OCTaTKOB, KaK B KapCTOBblX yrny6neHI4RX. TaK 111

3 (Ha ceBep
108000-125000

neAHI4KOBaR. B pa3pe3e onOHe

OT CBeHTOKWI4CKOro paHOHa) onTII1MyM 33MCKoro Me>KneA-

HI4KOBbR AaTl4pyeTcR Ha

IleT T.H. (B. KapaweBcKII1.

1975).

Bo BpeMR oneAeHeHHR BHcnbl (BlOpM) CBeHTOKWI4CKI4H paHoH CHOBa OKalanCR BHe pacnpocTpaHeHI4R

CKaHAHHaBCKoro

KOHTHHeHTaIlbHoro

IleAHI4Ka,

B

30He

nepl4rnRL\lI1anbHblx

ycnOBII1M,

cnoc06-

CTBYIOIJ.\HX pa3B14T141O CKIlOHOBblX npOL\eCCOB, AOnl4HHOH aKKyMynRL\1414 111 06pa30BaH141O AIOH 14 IleccoB,
B pe3YIlbTaTe 4ero ocaAlI1nOCb nRTb rnaBHblX neccOBblX rop1430HTOB (cj>l4r.
AaTl4pYIOTCR Ha

42000 ±1500

neT T.H.

(Lm 3). 24087 ±2587

neT T.H.

3),

143 KOTOPblX Tpl4 BblCWl4e

(Lm 4). 15380 ±1830

neT T.H.

(Lm 5).
rOnOL\eHOBbIH nepl4oA, OXBaTblBalOlJ.\l4H

nocneAHl4e

10

TbIC. IleT, OTpall4nCR

B AaHHOM

paHoHe

AOnl4HHOH aKKYMynRL\lI1eH, KapcTOBblMI4 RBneHHRMII1, opraHoreHHoH aKKYMynRL\l4eH, a TaK>Ke npoL\ecCaMI4 Ha CKnOHax H 06pa30BaH14eM AIOH.
B

CBeTe Bblwe Onl4CaHHblX I4ccneAOBaH111 H. CBeHTOKWI4CKHH paHOH MO>KHO C4101TaTb 3TanOHHbIM.

C T04KH 3peH14R KOMnneKTHOCTI4 BblAeneHHblX rnaBHblX XPOHOCTpaTl4rpacj>144eCKI4X 3neMeHTOB 4eTBepT144HOrO nep140Aa B nonbwe.
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AN OUTLINE OF CHRONOSTRATlGRAPHY OF THE QUATERNARY
IN THE GORY SWI~TOKRZYSKIE MTS REGION
Summary
The Early Quaternary (Protopleistocene as interpreted by S.Z. Rozycki, in press) comprises time
span from 1,790,000 to 920,000 y. B.P. In the Gory Swi~tokrzyskie Mts region (Fig. 1), the lower part
of the Protopleistocene is represented by weathering loams, sometimes with bone remains (Kadzielnia), typical of steppe environment (K. Kowalski, 1958; J. Chaline, 1977) from times of the "Otwock
Glaciation", corresponding to the Dpnau Glaciation (M.D. Baraniecka, 1975; L. Stuchlik, 1975). Upper
part of the Protopleistocene is represented by so-called Polaniec Gravels, characterized by the lack
of Scandinavian material (W. Laskowska-Wysoczanska, 1975). The gravels evidence the action of rivers
in time of the "Celestynow Interglacial", corresponding to the Donau/Gunz, i.e. Waal Interglacial
(M.D. Baraniecka, 1975; L. Stuchlik, 1975).
The Late Quaternary (Pleistocene and Holocerie) comprises the time span from 920,000 y. B.P.
to the present. Within the PI eistocene, there are identified deposits corresponding to 6 glaciations and
5 interglacials (S.Z. Rozycki, 1979, in press; L. Lindner, 1979).
During the Narew (Gunz) Glaciation, the Gory Swi~tokrzyskie Mts region was situated in the
extra-glacial zone. The periglacial conditions predominating at these times, were favourable for development of slope processes (J. Czarnocki, 1931; J. Lyczewska, 1971; L. Lindner, 1977a, 1979, in press).
During the Podlasie (Gunz/Mindel I) Interglacial, at first erosion was predominating and later fluvial accumulation, resulting in origin of fossil alluvial series sometimes with organogenic intercalations (A. Makowska, 1976: Z. Borowko-Dluzakowa, 1977).
During the Nida (Mindel J) Glaciation, Scandinavian icesheet has rearched for the first time the
northern slopes of the Gory Swi~tokrzyskie Mts., leaving there the lowermost, locally bipartite till
horizon. The tills rest on the oldest loess horizon. Paleomagnetic and FCI/P datings of deposits from the
Kozi Grzbiet locality (see J. Glazek et aI., 1976a, 1977) show that the maximum of this glaciation has
taken place 700,000 to 640,000 y. B.P.
In Poland, the Malopolska (Mindel I/Mindel II) Interglacial has been evidenced for the first time
by the results of studies of faunal remains from the Kozi Grzbiet locality, representing Late Cromerian
faunal assemblage (J. Glazek et aI., 1976a, 1977). Similar conclusions were drawn on the basis of datings made by the FCl/P method, indicating so called Cromerian n of Dutch researchers (550,000700,000 y. B.P.).
During the maximum stage of the San (Mindel II) Glaciation, the Scandinavian icesheet covered
the whole studied area. It left bipartite (two-phase) till and a separate till horizon, corresponding to
the post-maximum stage, in northern part of the Gory Swi~tokrzyskie Mts region. The tills are
accompanied by three loess horizons. The San Glaciation comprises time span from 550,000 to about
440,000 y. B.P.
The Masovian (Mindel II/Riss I) Interglacial is here represented by weathering-denudational
and karst levels, products of erosional-accumulational activity of rivers, as well as organogenic series,
e.g. at Olszewice, Barkowice Mokre and Witaszyn. Datings of material from the Draby 3 locality near
Dzialoszyn and sub-till alluvial series from the W'!chock locality, made by FCl/P and thermoluminescence
methods, respectively, show that the Interglacial comprises time span from about 440,000 to about
352,000 y. B.P.
During the Odra (Riss I) Glaciation, the Scandinavian icesheet comprised the northern and north-western parts of this region only. It left there from one to four till horizons, displaying imbricate
arrangement. The horizons correspond to individual phases of the Radomka stage. Dating of material
from the W'!chock section (Fig. 2), made by the thermoluminescence I)1ethod, show that till of the Odra
Glaciation, occurring in that section, is delineated at the base by deposits 352,000 y. old.
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The Lublin (Riss I/Riss 1I) Interglacial is represented by organogenic deposits from Karsy
(D. Kosmowska-Suffczynska, K. Szczepanek. in press) and fossil soils of the "Tomaszow" type (J. Jersak. 197J). In the Wqchock section, interglacial reservoir accumulation is represented by supra-till silts
dated at 245,000 ±45,OOO y. B.P.
During the Warta (Riss 11) Glaciation, almost the whole region of the Gory Swi~tokrzyskie"Mts
was sitllated in the pcriglacial zone. beyond the extent of the Scandinavian icesheet (Fig. 2). The periglacial conditions are evidenced by formation of slope deposits and 10esses. The equivalents of these
deposih ill the W~chock section include sandy-silty cover deposits. dated by thermoluminescence method
at 142.550 ± 3,650 y. B.P.
In th(~ Eemian (Riss II/Wiirm) Interglacial. similarly as in the earlier. erosionaI-denudational and
weathering-soil processes were predominating and organogenic accumulation was taking place in both
karst and glacigenic depressions in the studied area. (n the section Blonie 3. north of the Gory Swi~to
krzyskie Mts region. the optimum of the Eemian Interglacial is dated at 108.000-125,000 y. B.P.
(W. Karaszewski. 1975).
In times of the Vistulian (Wiirm) Glaciation. the region was similarly situated beyond the reach
ofthc Scandinavian icesheet. Periglacial conditions. predominating here. were favourable for the development of slope processes. valley accumulation and formation of dunes and loess covers. resulting in origin of 5 major loess horizons (Fig. 3). The upper three of the loess horizons are dated at 42,OOO±
:::!:I.SOO y. B.P. (Lm3). 24,087 ±2.587 y. B.P. (lm4) and 15,380±L830 y. B.P. (Lm5).
~
The Holocene period. comprising the last 10.000 years. was characterized by valley and organogenic accumulation and development of karst. slope and dune-forming processes in this region.
In the light of the above data. the region of the Gory Swi~tokrzyskie Mts may be recognized as
a reference area for Poland on account of completeness of the recognized major chronostratigraphic
units of the Quaternary.

