KwartalniJc: ekologiczny, L 31, nr I, 1987 r.,

s.tr.

163-174

Leszek LINDNER

Podstawy morfo stratygrafii czwartorzędu
Niżu Polskiego

Dzię.ki

analizie geomorfologicznej i pa1eogeomorfologicznej Niżu Polskiego w czwartorzędzie możemy
cztery główne typy jednostek morfostratygraficznych (I - kompleksy, II - stadia, III fazy, IV - etapy) właściwe okresom glacjalnym i interglacjalnym. Jednostki te w dUŻym stopniu naA
wią.zują do jednostek klimatostratygraficznego podziału plejstocenu S.Z. Różyckiego oraz dają możliA
wość korelacji stratygraficznych i odtwarzaoia ewolucji paleogeograficznej obszaru Polski w czwartOA
wydzielać

rzędzie.

WSTĘP

Jedną z metod ustalania stratygrafii czwartorzędu, a zwłaszcza plejstocenu
danego obszaru, jest analiza geomorfologiczna i paleogeomorfologiezna. Obejmuje
on. cechy morfometryczne, morfogenetyczne i morfochronologicme form i typów
rzeźby terenu, a następnie próbę odtworzenia jego sytuacji paleogeomorfologicznej,
zarówno przez karto,wanie powierzchniowe, jak i zestawienie danych wiertniczych.
W przypadku Niżu Polskiego, kilkakrotnie pokrytego lądolodami skandynawskimi, w analizie tej na pierwszy plan wysuwa się z jednej strony potrzeba dobrej
znajomości przede wszystkim stanu zachowania form i typów rzeźby lodowcowej
i wodnolodowcowej właściwej kompleksom (okresom) chłodnym - glacjalnym,
z drugiej natomiast - form i typów rzeźby dolinnej właściwej kompleksom (okresom) ciepłym - interglacjalnym i holocenowi. Analiza rzeźby lodowcowej, wraz z
zachowanymi systemami odpływu pradolinnego, pozwala bowiem na odtworzenie
stadiów (stadiałów), faz i etapów przebiegu transgresji, maksymalnego zasięgu
i zaniku lodowców w ramach jednostek glacjalnych klimatostratygraficznego podzialu plejstocenu, zaproponowanego przez S.Z. Różyckiego (1964a), zaś analiza
form i typów rzeźby dolinnej pozwala na identyfikację stadiów (interstadiałów),
faz i etapów w ramach jednostek nieglacjalnych tego podziału. Ponadto dla wyżyn
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Fig. 1. Schema.tyczny przekrój przez osady czwartorzędowe północnego Mazowsza, według Z. Michal~
skiej (1961)
Sketch cross·section tbrough Quaternary sediments in northern Mazowsze, after Z. Michalska. (1961)
l - gJiny zwalowe; 2 - pi.aslci i żwiry moren czołowych; 3 - piaski drobnoziarniste i mulrulte zbiorników wodnych;
4 - muty; 5 - ity warwowe; 6 - połozerue czoła lodu
I - tills; 2 - sands and gravels or end moraines; 3 - fine-grained and silty sands or water basins; 4 - muds; 5 '18rVed

days; 6 - pOsitLOn af ice rront

środkowopolskich Oraz Karpat, Sudetów i Gór Świętokrzyskich istotna jest znajomość procesów warunkujących powstawanie poziomów zrównań oraz rzeźby
lessowej.
Przy stosowaniu analizy geomorfologicznej i paleogeomorfologicznej dla potrzeb
stratygrafii czwartorzędu Polski korzystny jest fakt cOraz mniejszego zasięgu lądo
lodów skandynawskich, poczynając od zlodowacenia poludniowopolskiego (sanu)
na południu, po zlodowacenie północnopolskie (wisły) na północy, oraz tendencja
lokowania się kolejnych interglacjalnych systemów dolinnych w tych samych
strefach.

ANALIZA POWIERZCHNI TERENU
Przy stosowaniu analizy geomorfologicznej i paleogeomorfologicznej na podstawie powierzchniowego kartowania geomorfologicznego i geologicznego jednym
z kryteriów wyróżniania jednostek morfo stratygraficznych czwartorzędu jest
określenie stopnia zachowania rzeźby lodowcowej i wodnolodowcowej w różnych
gbszarach. Obszary takie można znaleźć np. wzdłuż południkowego pasa Polski
Srodkowej, tzn. od· południowego przedpola Gór Świętokrzyskich po Potezierze
Mazurskie na północy (fig. 1). W pasie tym zachowana jest powierzchniowa rzeźba
czterech kompleksów glacjalnych, określanych także mianem zlodowaceń: połud
niowopolskiego (sanu), środkowopolskiego (odry i warty) i północnopolskiego
(wisły). Ponadto tu właśnie występuje też ciągJość rozwojowa systemu dolinnego
Prawisły, rozcinającej ku północy cOraz to młodsze wysoczyzny polodowcowe.
, Analiza rzeźby lodowcowej i wodnolodowcowej wymienionego pasa Polski
Srodkowej uwidacznia obecność w obrębie obszarów zajętych tymi zlodowaceniami trzech głównYch typów omawianej rzeźby.
P i e r w s z y t Y p obejmuje strefę czołowomorenową i odznacza się obecnoś
cią moren czołowych - niejednokrotnie ze śladami zaburzeń glacitektonicznych a na ich przedpolu rozległych powierzchni sandrowych oraz tarasów i dolin margi-
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Fig. 2. Przebieg transgresji lądolodu zlodowacenia Odry i jego zaoilcu w strefie NW obrzeżenia Gar
Swiętokrzyskich, według L. Lindnera (S.Z. Różycki, 1972)
Tbe course or traosgression an? wane or tbe Odra Glaciation ioe.sbeet in zone 00 NW margio ar the
Góry Swiętokrzyskie Mts, after L. Lindner (S.Z . Różycki , 1972)
l - poloż.enie czoła Iqdolodu w kolejcych elapach je80 r.ransgresji; 2 - polotto..ie G:z:ola lądolodu w kolejnych etapach
jego uniku; 3 - ZI!toiska w okresie razy koliskich; 4 - zastoiska w okresie fU)' gowarczowa
I - positjon of ice..shtct frODI in !uClC::lUive SlagCl of il! Iransgre»ion;2 - pOlilion ar iceshccl fronl in ,uc.c:essive . Iages
of ils d.isappean.ncc; 3 - icc-dammed lakes (rom lbc Końskie pb&st; 4 - as above, Crom the Gowarc.z6w phasc

nalnych, łączących się niekiedy w systemy pradolin (R, Galon, 1982). Po wewnętrz
nej stronie tych moren występują ozy, drumliny, kemy Oraz rynny polodowcowe,
a także obniżenia o charakterze mis końcowych, kt6rych część może być zajęta
przez jeziora, lak wykazują obserwacje obszarów współcześnie zlodowaconych
($, Kozarski, l . Szupryczyński, 1973; P. Kłysz, L. Lindner, 1982 i in.), ten typ rzeźby
wyznacza zasięgi poszczególnych oscylacji czoła lądolodów i tym samym informuje
o różnowiekowych zasięgach tego czoła rangi kompleksu, stadium lub fazy (fig. l).
D r u g i t Y P rzeźby odznacza się wyraźną dominacją kem6w nad pozostałymi
formami akumulacji lodowcowej, obecnością form rynnowych - częściowo zajętych przez jeziora - oraz brakiem rozległych powierzchni sandrowych. Z badań
obszarów współcześnie zlodowaconych (M. Klimaszewski, 1960; G.S, Boulton,
1972; L. Lindner i in ., 1982b) oraz terenu Polski (K. Klimek, 1966; A, lahn, 1963;
l .E. MOjski,,1969) wynika, że ten typ rzeźby jest charakterystyczny dła powierzchniowego zaniku lądolodów i rejestruje etapowe kurczenie się ·mas lodowych (fig. 2).
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T r z e c i t Y P rzeźby charakteryzuje powierzchnie wysoczyzn polodowcowych,
zbudowanych głównie z glin zwałowych, w obrębie których deniwelacje są w głów
nej mierze wynikiem sposobu występowania, a następnie wytapiania się z lądo
lodów materiału morenowego. Ten typ rzeźb), jest więc w większym stopniu uzależ
niony od pierwotnego ułożenia materiału skalnego w masie lądolodów (J, Szupryczyński, 1963; G,S, BoullOn, 1972; K Peteiski, 1978; L Lindner i in" I 982b), a
w mniejszym od rytmu zmian klimatycznych,
Na podstawie analizy każdego z wymienionych typów rzeźby i ich relacji przestrzennych mOżna podjąć próbę określenia wieku względne,&o rzeźby lodowcowej
danego obszaru. Z b"dali przeprowadzonych w Polsce Srodkowej wynika, że
wszystkie trzy typy rzeźby są najmniej przeobrażone w strefie zlodowacenia północ
nopolskiego (wisły). Znacznie słabiej są one wykształcone w strefach zlodowacenia
środkowopolskiego (warty i odry) i najbardziej przeobrażone lub też calkiem
nieczytelne w strefie zlodowacenia poludniowopolskiego (sanu).
Dla określenia rangi poszczególnych jednostek morfostratygraficznych na podstawie rzeźby powierzchniowej bliższych danych maże dostarczyć analiza paleogeomorfologiczna obszaru zajętego przez osady lodowcowe. Polega ona na odtwarzaniu dawnych sytuacji, wlaściwych dla tworzenia się wyżej wymienionych
typów rzeźby glacjalnej, przez uwzględnienie wszystkich trzech cech geomorfologicznych zachowanych form, uwzględnienie obecności mas lodowych Oraz tych
elementów rzeźby, które uległy późniejsz~mu zniszczeniu, a o których pierwotnym
istnieniu mamy przesłanki, Przy tak prowadzonej rekonstrukcji rzeźby niezwykle
przydatne są zwlaszcza wszelkiego rodzaju dane dotyczące warunków sedymentacji zachowanych i odtwarzanych form oraz ciągła weryfikacja wyciąganych
wniosków przez konstruowanie przekrojów i map paleogeomorfologicznych (K.
Kopczyńska-Żandarska, 1964; K Straszewska, 1968; M,D, Baraniecka, 197 I :
L Lindner, 1971, 1977, 1979; G, Wasiak, 1979) Oraz profilów podłużnych, zwłaszcza
dla powierzchni akumulacji wodno lodowcowych (L Lindner, 1970).
Łączne stosowanie powyższych kryteriów dało możliwOŚĆ odtworzenia stadialnych, fazowych i etapowych momentów kurczenia się lądolodu różnego wieku
w różnych częściach Polski Środkowej.
W przypadku analizy geomorfologicznej dolin rzecznych (A, Ber, 1973) jednym
z głównych kryteriów określania przynależności tych dolin do którejś z wymienionych jednostek morfostratygraficznych jest liczba zachowanych powierzchni tarasowych Oraz geneza wyrażona rzeźbą tych tarasów. W strefie umiarkowanej.
a więc na całym Niżu PolsJcim, widać że układ przetrwałych do dziś tarasów rzecznych był wypadkową początkowo plejstoceńskich, a następnie holoceńskich reżimów hydrologicznych i sedymentologicznych, stanowiących wyraźne odbicie
ówczesnych zmian klimatycznych, a ostatnio również działalnosci człowieka (L.
StarkeI, 1968; E, Falkow,ki, 1971).
I tak, dla powierzchni tarasów formowanych w chłodnych stadiach i fazach
Oraz obecnie (z racji działalności człowieka) są charakterystyczne sIady koryt rzek
roztokowych, odznaczających się dllŻ)'Uli wahaniami przepływów z zapewnioną dostawą wleczonego rumowiska (dodatni bilans aluwiów), Zmiana koryt roztokowych
na znacznie pogłębione koryta meandrowe, formowane przez rzeki niedociążon\.:
rumowiskiem (ujemny bilans aluwiów), jest natomiast typowa dla stadiów i raz
ciepłych (fig, 3, 4),
Należy sądzić, że analogicznie jak w holocenie, tak i w okresach ciepłych czwartorzędu (interglacjalnych), zalesienie bylo zasadniczą przyczyną zmniejszenia dostawy
materiału do dolin i zmniejszenia wahań przepływu w rzekach, a to z kolei - przyczyną kształtowania się łagodnego profilu podłużnego koryt r7",cmych z przewagą
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Fig. 3. Uklady r6tno.wiekowych koryt rzecznych na równinach tarasowych Saou w Kotlinie Sandomierskiej kolo Wajska. według A . Szumańskiego (L. Starkei, 1977)
Palterns of heterochrono us ri"er channels in San ru"er terrace plaios near Letajsk, Sandomierz Basin
after A. Szumaóski (L. Starkei, 1977)
MT - taras tredDi ze siadami ruki rOZłokowejj LT" - taras nislci (A) 2lC śladami wielkich meandr6w ; LTa - taras
niski (8) ze śladami tru:ch scncracji małych meandrów; LTa~" - taras niski (A) nadbudowany madami tarasu (8):
LTe - tans oislci (q ze śladami ruló roxtokowcj; l - piaski wydmowe; 2 - połoŹeuie koryta Saau w 1953 r.
MT - medium lerT8CC with tru:es or bra.idcd ńver; LT" - low terra.ce (A) with traces or large meaJldcrs ; LTa - low
terrace (8) with traCd or thrce scocratiollS of smali meandeo; LTIH" - law (erraCIe (A) with a COVCT ofmud,s or terracc
(8); LTc - low tcrracc (q with traCd of braided ńver; l - dune sands; 2 - setting of San 1live:r channcl in 195 3

erozji w górnych odcinkjich i akumulacji w dolnych (L. StarkeI, 1968, 1977). Dłuższe
okresy wilgotne sprzyjały też z reguły przewadze ero~i , a w dolinach o minimalnym
spadku i niezoaczoej sile transportowej rozwojowi bagien i torfowisk, zapełniają
cych przede wszystkim starorzecza.
W kształtowan iu obecnie czynnych dolio rzecznych ważnym czynnikiem są
ponadto ~awiska neotektoniczne Oraz zmiany położenia bazy erozyjno- akumuła
cyjnej, rzutujące na zmianę spadku rzeki. Czynniki te wraz z wyżej wymienionymi
wahaniami klimatycznymi warunkują przewagę erozji lub akumulacji w dolinach
i tym samym mają istotny wpływ na liczbę tarasów, ich charakter Oraz wysokości .
ANALIZA

MATERIAŁU

WIERTNICZEGO

W przypadku analizy materiałów wiertniczych i odtwarzania tym samym
kopalnych elementów pogrzebanej rzeźby glacjalnej, postępowanie sprowadza się
w pierwszej kolejności do identyftkacji kopalnych powierzchni wysoczyzn pOlodowcowych (dawnych powierzchni glacjalnych), zbudowanych głównie z glin
zwalowych, a w dalszej - do wyróżniania na nich i w ich obrębie osadów związa
nych z zanikiem lądolodu (starszego kompleksu - glacjalnego), utworów reprezentujących kompleks międzylodowcowy Oraz wyżej występujących osadów,
związanych z transgresją młod szego lądolodu (młodszego kompleksu - glacjalnego). Przy tak rozumianej analizie paleogeomońologicznej o jej wartości decyduje
odpowiadnia liczba profilów wiertniczych oraz zestawienie możliwie licznych,
wzajemnie się przecinających , przekrojów geologicwych z tak dobranym przewyższeniem i tak dokonywanym łączeniem anałogicznych serii osadów, aby od-
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Fig. 4. Schemat osadów facji rzeki rOZ1okowej (A) i meandrowej (8) wedJug L. Slarkla (1977)
Scheme ofsedimeols ofbrajded (A) and meandriDg (8) rivel facies afier L. StBrkel (1977)
I - starsze osady facji korytowej, w których jut wycię~ kOryto; 2 - żwiry i ,piaskJ facji korytowej przemienc:zane

VI

korycie : J - mady fscji powodziowej ; 4 - mineralne. i organiczne nudy (aqi slarort.eCUlej
I - ancienl ch&.llneJ facics sedimcots in which a oew cbanneJ ls CUI; 2 - gravek and s.a.ods of chaanel facies, mixcd up
iIl channel ; 3 - Onad facit$ muds; " - mioeral and organie u.djmeol:s of ancieni rivu bed racie$

zwierciedlały

cechy geomorfologiczne identyfikowanych elementów

rzeźby

ko-

palnej,
Wlaściwa interpretacja genetyczna tych serii winna pozwolić na odtworzenie
zarówno głównych form i typów rzeźby glacjalnej , jak i fluwiOglacjalnej, a tym samym wykazać czy jest to kopalna rzeźba czołowolodowcowa, czy, rzeźba typowa
dla powierzchniowego zaniku lądolodu, czy też wysoczyzna lodowcowa, pozbawiona pozytywnych form polodowcowych, W dalszej kolejności dane te mogą
być przydatne do ustalania rangi poszczególnych jednostek morfostratygraficznych w przypadku przykrycia ich młodszymi osadami lodowcowymi, pozostawionymi przez lądolód o większym rozprzestrzenieniu, Należy jednak pamiętać, że
tak odtwarzane elementy kopalnej rzeźby glacjalnej czy fluwioglacjalnej same nie
umożliwiają ustalenia rangi morfostratygraficznej danej oscylacji lodowcowej,
Co najwyżej mogą one pozwolić, wraz z danymi sedymentologicznymi, na okreś
lenie elementów dawnej rzeźby związanej z transgresją lądolodu lub dostarczyć
informacji o kierunku, z którego należy się spodziewać trangredującego lądolo
du (fig, 5),
W przypadku opracowań paleogeomorfologicznych, ustalenie rangi danej jednostki morfologicznej będzie możliwe dopiero drogą analizy paleogeomorfologicznej międzymorenowych osadów rzecznych i jeziornych lub międzymorenowych,
kopalnych pokryw lessowych,
Dobra znajomość faz rozwojowych wsp61czesnych dolin rzecznych (L. Starkei,
1968; E. Falkowski, 1971; S, Kozarski, K. Rotnicki, 1978) pozwala na próbę odtworzenia - drogą analizy danych wiertniczych - śladów kopalnych dolin rzecznych, zachowanych między poziomami glin zwałowych, Określenie ich cech paleogeomorfologicznych daje możliwość przypisania ich takiej lub innej jednostce
morfostratygraficznej,
Zgodnie ze schematami S,Z, Różyckiego (1964b) i E,W, Szancera (1966) oraz
prawidłowościami sedymentologicznymi rządzącymi akumulacją aluwiów (R,
Gradziński, 1973), należy stwierdzić, że profile wiertnicze są w stanie zarejestrować
cykle sedymentacji rzecznej, Wyrażają się one obecnością często powtarzających
się osadów facji korytowej, powodziowej czy starorzeczy i układają się zgodnie
z tymi samymi prawidłowościami co cykle rzek współczesnych, Budują one kopalne
serie tarasowe, których powierzchnie, w przypadku rzek odznaczających się dodatnim bilansem aluwiów, a więc funkcjonujących głównie po optimum kłimatycznym,
stale podnoszą się , Powierzchnie kopalnych tarasów rzecznych, utworzone przez
rzeki odznaczające się ujemnym bilansem aluwiów, a więc funkcjonujące glównie
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Fig. 5. Przekroje geologiczne przez kopalne doliny rzeczne w rejonie Bożcwa - Mochowa - Sierpca
! w rejonie Szemborowa- Witkowa - Trzemeszna według L. Lindnera i in. (l982a)
Geological cross-sections LhrOUgh ancient river vał!eys in the Bożcwo - Mocho~o -Sierpc and Szemboro~
wo - Witkowa - Trzemeszno regions, aner L Lindner and others (1982a)
l - pOdłoże czwartorzędu; 2 - gliny zwałowe; 3 - muły i iły :r.astoiskowc (miejscami warwowe); 4 - piaski drobnoziarniste; 5 - piasu średnioLiarniste; 6 - piaslri gruboziarniste; 7 - mułki il9.ite; 8 - żwiry; 9 - mwki piaszCzyste;
lO - piaski l.e żwireru; G - Gum; G/M - Gilnz!Mi.ndel; M - Minde[; MI + MIl - Mindcl r +Mindel [I; MllfRIMindellI/Riss I; Rl - Riss l; RI+Rli - Riss I+Riss II; RI/W ~ Riss IjWilrm; W - Wiirm
l - QU9.ternary bedrock: 2 - Wis; 3 - ice-dl1mrued lake ruuds aud clays (locally varved); 4 - fiue-graiuoo sands;
5 - ruedlum-grailled sauds; 6 - coarse-grained sands; 7 - clay muds; 8 - grave!s: 9 - sa.ndy muds; 10 - s81lds
with graveJ: olher explanations as above

w okresach przed optymalnych i w optimum klimatycznym, zajmują natomiast
położenie coraz to niższe.
Biorąc pod uwagę kolejność zmian klimatycznych od maksimum starszego
zlodowacenia przez optimum interglacjalne aż do maksimum zlodowacenia mlodszego, można więc mieć do czynienia z kopalnym systemem dolin rzecznych, początkowo odznaczających się ujemnym, a następnie dodatnim bilansem aluwiów,
aż do momentu przykrycia dawnej formy dolinnej młodszym lądolodem.
PoprawnoŚĆ powyższej interpretacji kopalnych powierzchni aluwialnych, typowa dla okresów interglacjalnych, musi być sprawdzana analizą profilów podłuż
nych kopalnych serii (cyklów) tarasowych Oraz weryfikowana innymi metodami
badawczymi dla uniknięcia pomyłek np. z obniżeniami pochodzenia tektonicznego
i glacitektonicznego (M.D. Baraniecka, 1980) czy też z kopalnymi formami rynien
polodowcowych (J.E. Mojski, 1981a, b).
Dla Niżu Polskiego wypracowano dotychczas szereg schematów typowych
dla różnowiekowych, kopalnych dolin rzecznych, których części nadano rangę
interglacjalną, a części interstadialną (S.Z. Różycki, 1964b; H. Ruszczyńska-Sze
najch, 1966; K. Straszewska, 1968; K. Kopczyńska-Żandarska, 1970; M.D. Baraniecka, 1974; J. Nowak, 1974, L. Lindner, 1977, 1981; Z. Lamparski, 1981). Wynika
z nich, że doliny kompleksów ciepłych - interglacjalnych, podobnie jak doliny
późnoglacjalno-holoceńskie, współcześnie funkcjonujące w strefie objętej zlodowaceniem wisły, odznaczały się wielokrotnymi zmianami reżimu hydrologicznego
i sedymentacyjnego, a tym samym obecnością wielu tarasów (cyklów) erozyjno-
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-akumulacyjnych w przeciwieństwie do dolin kompleksów chlodnych - interstadialnych, wypełnionych z reguly osadami jednego cyklu erozyjno-akumulacyjnego, świadczącego o jednorazowej popraWie klimatu.

UWAGI

KOŃCOWE

Stosowanie analizy geomorfologicznej i paleogeomorfologicznej pozwala na
wydzielenie jednostek morfostratygraficznych l-IV rzędu (l - kompleksy, II stadia, III - fazy, IV - etapy), które w dużym stopniu nawiązują do jednostek
klimalOstratygraficznego podziału plejstocenu S.Z. Różyckiego (19640) Oraz dają
możliwość odtworzenia ewolucji paleogeograficznej obszaru Polski w plejstocenie
(S.Z. Różycki, 1965; J.E. Mojski, E. Ruhle, 1965; E. Ruhle, 1973; L. Lindner i in.
1982a) oraz mogą także być wykorzystywane w badaniach slOsowanych (E. Ruhle,
1968).
Wydzielanie jednostek I rzędu - kompleksów (glacjałów i interglacjałów w rOzumieniu S.Z. Różyckiego, l 964a) sprowadza się w pierwszej kolejności do identyfikowania i analizowania rzeźby powierzchni współczesnych i kopalnych wysoczyzn polodowcowych Oraz odtwarzania kopalnych powierzchni interglacjalnych w myśl zasady, że ówczesny krajobraz, a zwlaszcza rozwój interglacjalnych dolin rzecznych,
był zbliżony do obecnego - przy braku wpływów działalności ludzkiej. Dopiero w
dalszej kolejności istnieje możliwość wyróżniania jednostek morfostratygraficznych
niższegó rzędu (II stadiów) i okreslenia ich przynależności do tego czy innych kompleksów morrostratygralicznych. W przypadku analizy materia/ów wiertniczych, a
zwłaszcza odtwarzania rozprzestrzenienia kopalnych powierzchni wysoczyzn
polodowcowych, można przyjąć za S.Z. Różyckim (1~64a) , żejednostki . lł rzędu stadia - związane są ze zmianami położenia czoła lądolodu w granicach powyżej
100 km, zaś jednostki III rzędu - fazy - z zanikiem łub transgresją lądolodu na
przestrzeni 20 - 50 km. W przypadku określania przynależności form i typów zarówno współczesnej , jak i kopalnej rzeźby rzecznej do jednostek II rzędu - stadiów
(stadiałów , interstadiałów, frygidostadialów i kalidostadiałów) w ujęciu S.Z.
Różyckiego (1~64a), czy III rzędu - faz (w ujęciu S.Z . Różyckiego, ł964a) - głów
nym kryterium może być najwyżej istnienie większych (stadia) lub mniejszych (fazy)
tendencji do organizowania się wyraŻDej sieci rzecznej. Wyróżnianie jednostek
IV rzędu - etapów - jest możliwe głównie po analizie rzeźby obecnej powierzchni, ponieważ jednostki te w przypadku wysoczyzn polodowcowych charakteryzuje
przede wszystkim rzeźba rejestrująca momenty szybszego kurczenia się lądolodu .
przerywane momentami względnej równowagi procesów ablacyjnych i dostawy
świeżego lodu z zaplecza strefy czolowej, a w przypadku dolin rzecznych - rozwój
systemów meandrowych w obrębie poszczególnych powierzchni tarasowych.
Instylul <...ieoJog1l . POdS1KWOWCJ
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LeS4.k LINDNER
PRINCU'LES OF MORPHOSTRATIGRAPHY OF THE QUATERNARY IN THE POLlSH
LOWLAND
Summary
The geomorphological and paleogeomorphological anatysis is one of melhods for eslablishing
slraligraphy or the Quaternary, especially Pleistocene in a given area. The analysis involves com pi lat i on
or characlerislics or morphomctric, morphogenetic and morfochronologie forms and types of relief
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(M. Klimaszewski, 1978) and subsequently, atlempt to reconstruct paleogeomorphological setting
of the studied area by both mapping methods and correlatiOn of borehole data (Figs. 1-5).
The use of geomorphological and paieogeomorphological analysis makes possible differentiation
of morphostratigraphic units of the orders I - IV (l - complexes. II - stadia Is, III - phases. and
lV - subphases). The units appear very close to the elimatostratigraphic ones from the subdivision
proposed for the Pleistocene by S.Z. R6i.yeki (1964a).
Differentiation of the first-order units - complexes (glacials and IDterglacials) - is connected
with identification and analysis of relief of modem and ancient morainic plateaux and reconstruction
of fossil interglacial surfaces with reference to the prineiple of similarily of ancient landscapes (especially
in development of interglacial river valleys) to the modern. When this is accomplis bed, it becomes possible
to differentiate second-order morphostratigraphic units (11 - stadlals) and assign them to a given morphostratigraphic complex. The second-order units - stadials - are related to ch.anges in position oficesheet
front at distance over 100 km, and those of the third order (phases) - disappearance or transgression
of icesbeet at distance from 20 to 50 km. An existence of major (stadials) or minor (phases) trends 10
organization of river network may be used as the major criterion in identification of fonus and types
used in assignation of both modem and ancient river relief to units of the second order (stadials). In
turn, differentiatiop of units of the fourth order (sub phases) will be possible mainly on the basis of analysis
of the present-day relief. In tbe case of morainic plateaux, the units are main1y cbaracterized hy
relief which reflects events of rapid disappearance of icesheet, broken by those of relative equilibrium
of ablat.ion processes and fresh supply of ice from area situated directly behind the frontal zone, and in
the case of river valleys - by development of meander systems on individual terrace surfaces.

