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rzeczne
w
Podano charakterystykę osadów plejstoceńskich starszych od zlodowacenia środ
kowopolskiego, poprzedzoną analizą podłoża plejstocenu. W obrębie omawianych
osadów plejstocenu wyróżniono dwie serie glacigeniczne odpowiadające zlodowaceniu krakowskiemu oraz dwie generacje kopalnych dolin rzecznych, z których
starsze wiążą się interstadiałem zlodowacenia krakowskiego, a młodsze z interglacjałem wielkim.

Obszar określony w artykule jako rejon Kocka położony
rzeczu dolnego Wieprza i dolnej Tyśmienicy. U zbiegu dolin
w centralnej części badanego obszaru 1 leży Kock (fig. 1).
Omawiany obszar jako całość nie był dotychczas przedmiotem szczegółowych badań nad głębiej występującymi ogniwami plejstocenu. Stanowił on albo część większych opracowań regionalnych (S. Z. Różycki,
1972; E.
1970; J. E. Mojski, 1972), albo tylko jego 'małe fragmenty
były opracowane w sposób szczegółowy. Z tych ostatnich na pierwszy
plan wysuwają się badania osadów plejstoceńskich w Ferdynandowie
ze stanowiskiem interglacjału wielkiego (J. Rzechowski, 1967; J. E. Mojski, J. Rzechowski, 1967; Z. Janczyk-Kopikowa, J. Rzechowski, 1974;
Z. Janczyk-Kopikowa, 1975 i ostatnio opublikowany artykuł J. Ły
czewskiej, 1977, w którym autorka ta analizuje pozycję stratygraficzną
interglacjału Ferdynandowa w nawiązaniu do szerszego tła tego regionu) oraz udokumentowany stosunkowo licznymi wierceniami przekrój
plejstocenu w Luszawie (J. E. Mojski, 1969). Znaczna część omawianego
1 Jest to obszar (około 1500 km 2 na arkuszach Kock i Dęblin) przylegający od połUdnia
do znacznie większego terenu, opracowanego poprzednio przez autorkę (H. Ruszczyńska-Sze
naj ch, 1976).
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Fig. 1. Lokalizacja omawianego obszaru i miejscowości wymienione w tekście
Localization in Poland of the discussed area and localities mentioned within the
text

obszaru została również objęta opracowaniami kartograficzno-geologicznymi (A. Makowska, 1968; J. E. Mojski, 1971).
Jako środkowy plejstocen, abstrahując od wielu różnic w używaniu
tego terminu w różnych regionach, autorka określa na badanym terenie
serie odpowiadające zlodowaceniu krakowskiemu (południowopolskiemu)
i interglacjałowi wielkiemu (mazowieckiemu).
Materiał źródłowy do badań nad tymi seriami stanowi około 260 profili wierceń 2, z których ponad 150 przebija cały czwartorzęd, oraz kilkanaście odsłonięć zbadanych przez autorkę w terenie (fig. 2). Materiał
wiertniczy, którego część autorka zebrała jeszcze w latach sześćdziesią
tych (H. Ruszczyńska-Szenajch, 1976), uzyskany był głównie z Archiwunl
Wierceń IG w Warszawie, a znaczna część opisów wierceń wykonana
była przez pracowników tego Instytutu. Nazwiska autorów poszczególnych opisów wymienione są w artykule przy omawianiu kolejnych problemów geologicznych, dokumentowanych tymi wierceniami.
Autorka serdecznie dziękuje pracownikom Archiwum Instytutu Geologicznego i autorom opisów wierceń za tak ciekawy materiał. Również
serdecznie dziękuje dr Wandzie Laskowskiej-Wysoczańskiej, doc. Leszkowi Lindnerowi i doc. Ewie Stupnickiej za dyskusje dotyczące prezentowanej problematyki.
PODŁOZE

PLEJSTOCENU

Podłoże plejstocenu stwierdzono na badanym obszarze około 150
otworami wiertniczymi. Ponad 90 z nich przebiło również cały trzecio2 Większość analizowanych otworów wiertniczych (70-80%) stanowi dobry materiał do interpretacji geologicznej, z tego około 30% może służyć jako wiercenia reperowe, a pozostałe,
słabsze opisy posłużyły autorce jako dane uzupełniające. Archiwalne numery wierceń zostały
w artykule zmienione zgodnie z kOlejnością opracowywanego materiału, w nawiązaniu do
poprzed'niej pracy autorki.
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Fig. 2. Udokumentowanie geologiczne
Geological documentation
l - otwór wiertniczy; 2 - odsłonięcie; 3 - linie przekrojów geologicznych zamieszczonych
w artykule; 4 - przekroje geologiczne robocze; 5 - obszar większego skupienia otworów
wiertniczych
l - boring; 2 - exposure; 3 - geological section inserted into the paper; 4 - unpublished
geological setcion; 5 - area wit h considerably dense borings

Fig. 3. Powierzchnia stropu kredy
Top surface oi Cretaceous rocks
strop litych skał kredy; 2 - strop słabo spojonych i nieskonsolidowanych osadów kredy; 3 -- nie osiągnir:;ty strop kredy przez stosunkowo głęboki otwór wiertniczy; 4 - izohipsy
co 10 m; 5 - izohipsy co 5 m (fragmentarycznie)
top surface of solid Cretaceous rocks; 2 - top surface of uncO'l1Solidated Cretaceous
depo,sits; 3 - not reached top of Cretaceous rocks by comparatively deep boring; 4 - contour
every 10 m; 5 - contour lines (additional) every 5 m
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rzęd

- występujący na większości obszaru pod osadami plejstoceński
mi - i osiągnęło strop kredy.
K r e d a reprezentowana jest w większości przez skały zwięzłe,
głównie margle, w przeciwieństwie do niespoistych osadów trzeciorzędu.
Ukształtowanie powierzchni stropu litych skał występujących poniżej
trzeciorzędu odegrało istotną rolę w przebiegu niektórych procesów
w plejstocenie, szczególnie procesów glacitektonicznych towarzyszących
transgresji lądolodów. Z tego powodu powierzchnia ta (fig. 3) zasługuje
na odrębne omówienie.
Najwyżej położony strop kredy i jednocześnie najbardziej wyrównany znajduje się w obszarze położonym na SE od Kocka (na poziomie stu
trzydziestu paru metrów n.p.m., osiągając na południowo-wschodnim
krańcu 142 m n.p.m.). Ku północy powierzchnia ta obniża się stopniowo
do dziewięćdziesięciu paru metrów n.p.m., tworząc miejscami wyraźniej
zaakcentowane progi krawędziowe i tylko w NE części badanego obszaru podnosi się ponownie do poziomu powyżej 120 m n.p.m.
Na SW od Kocka występuje drugi podobny obszar zbudowany ze skał
kredy, zajmujący jednak mniejszą powierzchnię od wymienionego wyi obniżony w stosunku do niego o ok. 10 m. Brak szczegółowych badań
kredowych z analizowanych otworów wiertniczych nie pozwala na
razie sprecyzować, czy wspomniana różnica wysokości tych poziomów
jest wynikiem procesów erozyjnych czy tektonicznych. Poziomy te są
oddzielone od siebie obniżeniem, w którego obrębie strop kredy znajduje
się na wysokości stu kilkunastu metrów n.p.m. i który kontynuuje się
ku NW, tworząc wyraźnie zaznaczoną formę linearną. Forma ta rozcina
poprzecznie krawędziową strefę stropu kredy, jaka znajduje się w zachodniej połowie badanego obszaru. Strop kredy opada w tej strefie ku
NW nieregularnie przebiegającą stosunkowo stromą krawędzią, a następnie zanurza się głęboko pod osady trzeciorzędu i w północno-zachod
niej części terenu występuje już niżej niż 50 m n.p.m. W strefie krawędziowej zaznaczają się miejscami mocniej zaakcentowane spadki,
o których będzie mowa w dalszej części artykułu.
W obrębie oraz w bliskim sąsiedztwie wspomnianego obniżenia linearnego (o ogólnym kierunku SE-NW), które w większości stwierdzoprzypadków wypełnione jest oligoceńskimi piaskami z glaukonistwierdzono w okolicach Luszawy i Serokomli występowanie
form depresyjnych wypełnionych osadami plejstoceńskimi
to jest przedmiotem przygotowywanej publikacji).
T r z e c i o r z ę d reprezentowany jest na badanym terenie głównie
tj. oligocen, miocen i pliocen 3. Należy jednak
mimo ciekawych prac o szerszym zakresie (E. Ciuk,
dotyczących trzeciorzędu badanego obszaru
autorka opisując bezpopodłoże
bardzo
na bliższą
okresu plejstocenu, po-

bV.'-<. ........ "

..............

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że do pliocenu zaliczono niejednokrotnie "preglacjał".
Znaczna część wierceń przebijających trzeciorzęd wykonana była jako "wiercenia badawcze" na zlecenie lG, a wydzielenia stratygraficzne w obrębie trzeciorzędu dla tego materiału
wiertniczego posłużyły autorce jako dane reperowe do interpretacji innych profili.
3
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Fig. 4. Strop trzeciorzędu zaburzony glacitektonicznie; bez uwzględnienia dolin
erozyjnych
Top surface of Tertiary deposits disturbed by gladal tectonics; river valleys not
shown
1 - punkt dOkumentujący strop osadów trzeciorzędu (i starszych); 2 - punkt dokumentujący
strop osadów trzeciorzędu, których wiek określony jest z dużą dozą prawdopodobieństwa;
3 - punkt dokumentujący powierzchnię stropu trzeciorzędu, obniżoną przez późniejsze procesy; 4 - nie OSiągnięty strop trzeciorzędu przez stosunkowo głęboki otwór wiertniczy; 5 strefa występowania kopalnych moren czołowych wyciśnięcia; p - pliocen; m - miocen;
ol - oligocen; k - kreda
1 documentation of the top of Tertiary {and older) deposits; 2 - documentation of the
top of Tertiary deposits, whose age is defined with considerable probability; 3 - documentation of the top surface of Tertia1ry 'deposits lowered by posterior processes; 4 - not reached
top of Tertiary deposits by comparatively deep boring; 5 - zones of occurrence of buried
squeezed end-moraines; p - Pliocene; m - Miocene; ol - Oligocene; k - Cretaceous

przedzającego zlodowacenie krakowskie. W dolinach tego wieku, stwierdzonych dalej ku północy, występuje już materiał skandynawski pochodzący z osadów naj starszego zlodowacenia (H. Ruszczyńska-Szenajch,
1976), natomiast na omawianym obszarze kryterium to nie może być zastosowane.
Powierzchnia stropu trzeciorzędu nie zdeformowana albo w małym
stopniu zdeformowana przez procesy glacitektoniczne występuje tylko
we wschodniej i w południowej części badanego
gdzie jest ona
uformowana na osadach mioceńskich, a miejscami plioceńskich. Wysokość tej powierzchni wynosi od stu dwudziestu paru do stu czterdziestu
paru metrów n.p.m. (fig. 4). Notowana w dwóch miejscach wartość
150 m n.p.m. (w zachodnim krańcu terenu i w strefie zakola Tyśmieni
cy) wiąże się ze spiętrzeniami glacitektonicznymi - bez stwierdzonego
odkorzenienia - występującymi na południowych obrzeżeniach depresji
głaci tektonicznych.
Największe depresje glacitektoniczne, których dna sięgają głęb. 6070 m n.p.m., znajdują się w zachodniej części badanego obszaru - w rejonie, gdzie trzeciorzęd leży na nieregularnej krawędzi twardego podłoża
kredowego (porównaj fig. 3 i 4). W tej części terenu pierwotny strop
trzeciorzędu zachował się tylko miejscami, przeważnie na przedpolu
większych depresji glacitektonicznych, omawianych w następnych rozdziałach.
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SERIA GLACIGENICZNA
ZLODOWACENIA KRAKOWSKIEGO

STADIAŁU

Najstarszy poziom akumulacji lodowcowej na badanych obszarze i terenach przyległych wiązany jest najczęściej ze zlodowaceniem krakowskim (S. Z. Różycki, 1972; H. Ruszczyńska-Szenajch, 1976), jakkolwiek
niektórzy autorzy stawiają to zagadnienie na płaszczyźnie dyskusyjnej,
np. J. E. Mojski (1969) nie wyklucza również obecności starszego zlodowacenia. W rejonie Kocka poziom ten jest wyraźnie dwudzielny (fig. 6),
rozdzielony osadami rzecznymi, omawianymi w następnym rozdziale.
Starsza seria glacigeniczna omawianego zlodowacenia leży bezpośrednio na trzeciorzędzie i jest najczęściej reprezentowana przez glinę
żwałową o barwach szarych, której miąższości nie przekraczają paru
metrów. Większe miąższości tej gliny stwierdza się tylko w niektórych
depresjach glacitektonicznych (geneza depresji glacitektonicznych omówiona w pracy - H. Ruszczyńska-Szenajch, 1976). Depresje glacitektoniczne, których utworzenie można wiązać ze starszym stadiałem zlodowacenia krrakow,skiego, występują w rejonach Michowa - Żelkowa
i Ryków, gdzie są one oddzielone od młodszej serii tegoż zlodowacenia
osadami rzecznymi i (lub) zastoiskowymi (fig. 6A, B).
Koło Żelkowa depresja została stwierdzona dwoma otworami (fig.
6B, otwory 524 i 451), opisanymi szczegółowo przez E. Riihlego. Dno depresji znajduje się na poziomie 98-101 m n.p.m., podczas gdy strop
niezaburzonego trzeciorzędu występuje w tym rejonie na wysokości
ok. 140 m n.p.m. (fig. 4). Te otwory, usytuowane bardzo blisko siebie,
przebijają zupełnie odmienne osady. W otworze 524 stwierdzono w dolnej części depresji (na wapieniach kredowych pokrytych zwietrzeliną)
14...;metrową serię glin burzących z kwasem solnym, zawierających pojedyncze głaziki, przerosty drobnego gruzu wapiennego oraz przewarstwienia mulaste i mulasto-piaszczyste podobne w swej strukturze do
"spływów soliflukcyjnych". Cechy tych glin, rozpatrywane na tle wystę
powania ich w stosunku do otaczającego trzeciorzędu, są bardzo zbliżone
do cech glacitektonicznych wypełnień depresji (op. cit.). Osady w górnej
części depresji, stwierdzone tym samym wierceniem nad serią glin, są
reprezentowane przez warstwę (ponad 10 m) piasków ze żwirami. Warstwa ta może być interpretowana zarówno jako osady wciśnięte do depresji spod lądolodu, jak też jako fluwioglacjalna seria związana z procesami deglacjacji. W otworze 451 stwierdzono nad opoką, w dolnej części
depresji ok. 3 m warstwę piasków różnoziarnistych z domieszką pyłu,
słabo burzących z kwasem solnym, a ponad nimi ok. 7 m miąższe piaski
pylaste i drobne, o barwach szarych, nie burzące z HCl lub burzące bardzo słabo. Brak reakcji z HCl w tego typu osadach może wskazywać
na redeponowany glacite'ktonicznie materiał trzeciorzędowy. Powyżej
leży seria osadów o miąższości 23 m, które już wyraźnie burzą z HCI,
z wyjątkiem części przystropowej. Spągową część tej serii stanowią
piaski drobno- i średnioziarniste, a powyżej występują wyłącznie piaski
mulaste i mułki, miejscami "ze śladami wstęgowania". Są to więc osady
zbiornika wodnego, jaki utworzył się w obrębie depresji glacitektonicznej. Geneza tego zbiornika jest prawdopodobnie analogiczna do genezy
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zbiorników związanych czasowo z lądolodem młodszego stadiału zlodowacenia krakowskiego i opisanych w odrębnej publikacji (H. Ruszczyń
ska-Szenajch, 1978).
N a terenie Michowa depresja została stwierdzona jednym otworem
(377), którego opis wykonał W. Goś. Jej głębokość nie przekracza 20 m.
W dolnej części (na odcinku ok. 8 m) wypełniają ją piaski mulaste glaukonitowe, w obrębie których notuje się obecność drobnych otoczaków
skał krystalicznych. Są one przykryte ok. 3 m warstwą piasków ze żwi
rem i żwirów, zawierających również glaukonit, którego ilość maleje ku
stropowi. Obydwie warstwy, wykazujące przemieszanie materiału trzeciorzędowego i plejstoceńskiego, autorka interpretuje jako wciśnięte glacitektonicznie do depresji. Powyżej tych osadów leży (13 m) kompleks
żwirów z otoczakami i otoczaków z domieszką piasku, wykazujących cechy osadów zwałowych. Analogicznie do serii piaszczysto-żwirowej z otworu 524 w Michowie, kompleks ten może reprezentować dalszy ciąg
glacitektonicznego wypełnienia depresji, bądź też wiąże się z sedymentacją lodowcowo-fluwioglacjalną z okresu deglacjacji. Na południowym
przedpolu depresji w Michowie stwierdzono występowanie stropu trzeciorzędu na poziomie parę metrów wyższym w stosunku do obszaru
otaczającego (fig. 4). Jest on tu najprawdopodobniej spiętrzony (ale nie
odkorzeniony) w procesie wyciskania i przemieszczania ponad nim materiału trzeciorzędowego z depresji. Wiek depresji w Michowie nie jest tak
wyraźnie datowany jak depresji żelkowskiej, gdyż od młodszej serii
lodowcowej omawianego zlodowacenia dzieli ją tylko 2 111. warstwa iłów,
naj prawdopodobniej zastoiskowych. Obie depresje utworzone są w rejonie, gdzie strop kredy leżącej pod trzeciorzędem obniża się wyraźnie ku
północy (porównaj fig. 4 i 3). Sądząc z usytuowania omówionych wyżej
form glacitektonicznych, kierunek transgresji lądolodu był na tym obszarze zbliżony do kierunku N-S.
Depresje glacitektoniczne w rejonie Ryków nie wykazują głębokości
większych niż kilkanaście metrów (fig. 6A). Są one wypełnione osadami
głównie glacigenicznymi, a ukierunkowanie spiętrzonych wyniosłości
trzeciorzędu na przedpolu jednej z nich (fig. 4) wskazuje na kierunek
transgresji lądolodu w tym rejonie z NE na SW.

DOLINY RZECZNE Z OKRESU INTERSTADIAŁU
ZLODOWACENIA KRAKOWSKIEGO
Najstarszą serię aluwialną, której wiek można określić na pewno jako
plejstoceński, charakteryzuje obecność materiału skandynawskiego. Występuje ona w kopalnych dolinach, rozcinających osady glacigeniczne
starszego stadiału zlodowacenia krakowskiego i trzeciorzędowe (fig. 6A,
B), a sporadycznie docierających do kredy. Na szkicowej mapie (fig. 5)
oznaczono tylko fragmenty systemu dolin rzecznych z tego okresu, gdyż
ich wzajemne połączenia trudne są do rekonstrukcji ze względu na póź

niejsze zaburzenia glacitektoniczne.
Najgłębsze doliny interstadialne stwierdzono w północnej części badanego terenu - w rejonie Serokomli oraz na wschód i południowy za-
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Fig. 5. Fragmenty dolin rzecznych z okresu interstadiału w obrębie zlodowacenia
krakowskiego
Fragments of river valleys of the interstadial of the Cracovian (MindeI) Glaciation
1 - punkt dokumentujący interstadialną powierzchnię erozyjną lub denudacyjną; 2 - punkt
dokumentujący interstadialną powierzchnię denudacyjną obniżoną przez późniejsze procesy;
3 - fragment doliny interstadialnej stwierdzony wierceniami; 4 - przypuszczalny przebieg
doliny interstadialnej; 5 - dział wodny z okresu interstadiału
1 - documentation of erosion or denudation surface of the interstadial; 2 - documentation
of the interstadiał denudation surface lowered by posterior processes; 3 - fragment of interstadial vaUey stated by borings; 4 - probabie course of interstadial valley; 5 - interstadiał
water-shed

chód od tej miejscowości. Ówczesne wcięcia erozyjne wynoszą tu przeciętnie trzydzieści kilka metrów w stosunku do zachowanych fragmentów wysoczyzn z tego okresu (fig.
Dna dolin wykazują na tym obszarze niewyrównane i stosunkowo duże spadki od 0,9 do 2%0. Wskazuje
to na stosunkowo krótki okres, jaki dzielił maksymalne zaawansowanie
erozji wgłębnej od procesu agradacji tych rzek, co nie pozwoliło na wyrównanie profilu podłużnego ich cokołów erozyjnych. Osady wypełnia
jące omawiane doliny złożone zostały naj prawdopodobniej w jednym
cyklu sedymentacyjnym, rnajpełniej reprezentowanym w iWoli Osowiń
skiej (fig. 6C, otwór 520 szczegółowo opisany przez E. Ruhlego). Spąg
serii aluwialnej ma tutaj najniższe położenie, z całego badanego obszaru,
tj. 94 m n.p.m. i znajduje się on na cienkiej (2,5 m) warstwie piasków
glaukonitowych z drobnym żwirem kwarcu i krzemieni, leżącej na marglach kredowych. Dolną część aluwiów plejstoceńskich stanowi warstwa
ponad 2 m grubości złożona z drobnych żwirów i pojedynczych otoczaków głównie odwapnionej kredy, kwarcu i krzemieni z udziałem skał
krystalicznych. Wyżej leży (2 m) warstwa drobnych żwirów z domieszką
piasku, a nad nią warstwa (2 m) piasków różnoziarnistych z przewagą
ziarn grubych. Wyżej występują (5 m) piaski drobno- i średniozIarniste
z domieszką żwiru i pojedynczymi otoczakami, a nad nimi (3 m) piaski
drobnoziarniste z domieszką ziarn średnich i pojedynczych drobnych
żwirów. Nad opisaną serią stosunkowo gruboziarnistą, z wyraźnie zaznaczonym drobnieniem ziarn ku górze, której miąższość wynosi łącznie
14 m, występuje seria o
dwukrotnie większej grubości (26 m),
złożona z materiału drobnoziarnistego. Zaczyna ją warstwa (5 m) pia5ków drobnoziarnistych z domieszką pylastych, a główną jej masę
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(17 m) stanowią leżące wyżej piaski pylaste z domieszką drobnych
i sporadycznymi ziarnami grubymi, które w stropie przechodzą w piaski
pylaste z przewarstwieniami mułkowymi (1,5 m). Zakończenie serii aluwialnej stanowią tu ponownie piaski pylaste z domieszką drobnych, które są już przykryte gliną zwałową. Kontynuację ku zachodowi omawianego odcinka interstadialnej serii rzecznej można prześledzić w otworze
wiertniczym 483 (fig. BC). W porównaniu z poprzednio omówionym wierceniem dominują tu zdecydowanie facje materiału drobnoziarnistego
(nad spągową warstwą piasków z drobnym żwirem skał lokalnych i krystalicznych występują ponad 20-metrowej miąższości piaski pylaste
z domieszką drobnych i drobnoziarniste z domieszką średnich). W stropie
tego materiału, poniżej mułków warstwowanych, kończących tu również
sedymentację aluwialną omawianego interstadiału, występuje 2 m warstwa piasków drobno-i średnioziarnistych z licznymi ziarnami grubymi.
Mogłoby to wskazywać na ewentualne istnienie drugiego cyklu sedymentacyjnego, co do pewnego stopnia potwierdza wyerodowanie na tym samym poziomie (125 m n.p.m.) bocznego tarasu, na którym osadzony został pełny cykl rzeczny (fig. BC, otwór 510). Bardzo słabo zaakcentowadwucykliczności można by także dopatrywać się w sąsiednim otworze 481 (fig. 6E). Wszystkie te przesłanki nie są jednak wystarczające
na niewątpliwe stwierdzenie dwucykliczności omawianej serii interstadialnej, gdyż wymienione cechy mogą się również dobrze wiązać ze
stopniową agradacją rzek i poszerzaniem dolin w tym samym cyklu
sedymentacyjnym. Cykl ten bardzo konsekwentnie kończy się akumulamulastych i ilastych mad w poziomie ok .130 m n.p.m.
Drugi fragment sieci rzecznej omawianego okresu stwierdzony został w SW części obszaru, w okolicach wsi Wilczanka i Cezaryn, trzema wierceniami wnikliwie i szczegółowo opisanymi przez E. Riihlego
(fig. 6B, otwory 439, 453 i 341). Seria aluwialna leży tu na osadach mioceńskich i oligoceńskich, a najgłębsze stwierdzone miejsce cokołu erozyjnego wynosi w tym rejonie 116 m n.p.m. (otwór 453). Najpełniej wyrażony cykl sedymentacyjny przebito otworem 439. Zaczyna się on warstwą (ponad 2 m) żwirów i piasków ze żwirem z udziałem skał lokalnych i krystalicznych. Nad nimi występują piaski drobno- i średnioziar
niste (ok. 3 m), zawierające pojedyncze ziarna żwirów, a w górnej części
cienkie (0,5 m) przewarstwienie piasków drobnoziarnistych, przykrytych
analogicznej miąższości warstwą piasków drobnych z dość licznymi ziarnarni grubych żwirów. Powyżej, na odcinku ok. 7 m, dominuje materiał
drobny, tj. piaski drobnoziarniste i pylaste, które miejscami zawierają
domieszki ziarn średnich. Nad opisaną serią aluwialną, której strop znajsię tu na poziomie ok. 130 m n.p.m., leżą iły i mułki zastoiskowe
5 m), przykryte gliną zwałową. W dwóch pozostałych otworach
cykliczność osadów aluwialnych nie jest wyrażona w sposób tak wyraź
ny
w opisanym wyżej, ale wszędzie w stropie przechodzą one bardzo
konsekwentnie w osady zastoiskowe. Ten ostatni fakt wskazuje na niemal całkowite zatamowanie odpływu rzek, których miejsce zajęły rozległe jeziorzyska, zatapiające również sąsiadujące z dolinami obszary
zdenudowanych wysoczyzn (fig.
otwór 387).
Zatamowanie odpływu rzek i zastąpienie sedymentacji rzecznej zastoiskową jeszcze wyraźniej zaznacza się w SE części obszaru. Frag-
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ment ówczesnej sieci rzecznej stwierdzono tam ośmioma otworami wiertniczymi - od Luszawy po północne okolice Michowa (fig. 1 i 5). Spąg
aluwiów interstadialnych znajduje się tu prawie wszędzie na rozciętych
erozyjnie osadach starszej serii glacjalnej zlodowacenia krakowskiego.
Występuje on w poziomie stu dwudziestu kilku metrów n.p.m. (fig. 5),
ale w szeregu miejsc nie można ściśle oznaczyć tej wartości, gdyż omawiane aluwia leżą na starszych osadach żwirowych, od których trudno
je wyraźnie odgraniczyć (fig. 6B i in.). Z tego samego powodu nie moż
na podać dla Itego 'Obszaru szczegółowszej charakterystyki stopnia zmienności osadów, występujących w spągowej części wypełnienia omawianych dolin. Charakterystyczną cechą profilu tego wypełnienia, jak
wspomniano wyżej, jest stosunkowo mały udział osadów rzecznych które występują tylko w dolnych częściach kopalnych dolin, miąższości
ich nie przekraczają paru metrów, a w ich skład wchodzą głównie piaski
drobnoziarniste i mulaste - natomiast dominują tu iły i mułki zastoiskowe, które wypełniają doliny w poziomie od ok. 130 do ok. 140 m
n.p.m. Wskazuje to na fakt, że są to górne (bliskie źródeł) odcinki sieci
dolin interstadialnych, do których proces agradacji dotarł tuż przed utworzeniem na całym badanym obszarze zatamowanych jeziorzysk, w których osadzone zostały iły i mułki warwowe.
Zatamowanie dolin rzecznych i utworzenie rozległych zastoisk wią
zało się z transgresją lądolodu młodszego stadiału zlodowacenia krakowskiego, która w zachodniej części badanego obszaru (m. in. w rejonie
Ryków) miała charakter oscylacyjny. Lądolód przykrył w rejonie Ryków istniejące tam górne odcinki dolin rzecznych interstadialnych (fig.
5), wypełnione cienką (kilka - kilkanaście metrów) serią aluwiów (fig.
6A), a następnie wycofał się kilkanaście kilometrów ku północy i ponownie transgredował na południe, przykrywając tym razem rozległe
zastoiska, u tworzone w strefach dawnych dolin i wypełnione w znacznej
mierze osadami warwowymi.
W rej onie położonym na NW od wsi Ułęż stwierdzono również górne
odcinki dolin interstadialnych (fig. 5), wypełnionych jednocykliczną serią aluwiów (fig. 6E, otwór 449). Strop tej serii znajduje się ok. 10 m
wyżej w porównaniu ze stropem osadów rzecznych w pobliskim rejonie
Ryków (porównaj fig. 6A). Ta cecha oraz odmiennie skierowane spadki
tych dolin (w rejonie Ryków na SW, w rejonie Ułęża na NE) wskazują
na istnienie ówczesnego działu wodnego w strefie dzielącej te dwa rejony. Niewielkie rzeki z rejonu Ułęża płynęły prawdopodobnie wprost
ku stosunkowo głębokiej dolinie, stwierdzonej w północnej części badanego obszaru (fig. 5) i opisanej na początku tego rozdziału. Jednym
z dalszych, północnych dopływów tej doliny była prawdopobnie interstadialna dolina z obszaru Radzynia (H. Ruszczyńska-Szenajch, 1976).
Natomiast niewielkie rzeki rejonu Ryków stanowiły naj prawdopodobniej
dopływy rzek, których doliny stwierdzono w południowej części, i dopiero tą drogą łączyły się przypuszczalnie z głębiej wciętymi rzekami na
północy (fig. 5). Cechą charakterystyczną dolin południowych w odróżnieniu od tych, które stwierdzono w północnej i środkowej części
obszaru - jest konsekwentne przykrycie aluwiów kilkumetrowej grubości warstwą iłów i mułków warwowych. Potwierdza to sformułowany
już wyżej wniosek o istnieniu rozległych zastoisk w tej części terenu
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w czasie transgresji lądolodu młodszego stadiału zlodowacenia krakowskiego. Fakt ten nie pozostał bez wpływu na przebieg procesów towarzyszących transgresji tego lądolodu.
Krótka dyskusja, dotycząca nawiązań stratygraficznych omówionego
interstadiału z analogicznymi jednostkami wyróżnionymi na obszarach
położonych dalej na południe, podana jest na końcu następnego rozdziału.

SERIA GLACIGENICZNA
ZLODOWACENIA KRAKOWSKIEGO

MŁODSZEGO STADIAŁU

Młodsza seria glacigeniczna zlodowacenia krakowskiego reprezentowana jest w głównej mierze przez poziom gliny zwałowej, występującej
bardzo konsekwentnie na całym badanym terenie. Jest to glina o cechach na ogół "typowych" dla glin lodowcowych (w opisach wierceń
podawane są cechy makroskopowe) i barwach przeważnie szarych. Miąż
szości omawianej gliny na badanym terenie wynoszą przeciętnie kilka - kilkanaście metrów. Przykrywa ona opisane wyżej interstadialne
osady rzeczne i zastoiskowe (fig. 6A, 6B i in.) lub glinę zwałową starszego stadiału, od której nie wszędzie można ją łatwo odgraniczyć.
Jednakże w szeregu miejsc, a szczególnie w NW części obszaru, pod
omawianą gliną nie stwierdza się dwóch wymienionych starszych jednostek plejstocenu, a jednocześnie osady, które ona bezpośrednio przykrywa, trudno zaliczyć do trzeciorzędu in situ. Większość wierceń dokumentujących to zagadnienie opisali E. Riihle lub M. Marzec, dając ciekawy i szczegółowy materiał. W opisach tych zwraca uwagę fakt, iż
w szeregu miejsc górne ogniwa trzeciorzędu opisywane są ze znakiem
zapytania, gdyż np. osady mioceńskie wykazują szereg cech typowych
dla oligocenu lub odwrotnie; to samo dotyczy pliocenu. Innymi cechami
zwracającymi uwagę są małe domieszki materiału "krystalicznego" lub
"skandynawskiego" w obrębie serii uznanych za prawdopodobnie trzeciorzędowe oraz obecność poziomów słabo zaakcentowanej wapnistości
(również w obrębie takich serii), której na ogół czyste ogniwa trzeciorzędu na tym obszarze nie wykazują. Oprócz opisów wierceń stwierdzających taki wątpliwy trzeciorzęd, istnieją również opisy, które stwierdzają w sposób jednoznaczny "przemieszanie" materiału trzeciorzędo
wego i plejstoceńskiego. W interpretacji przekrojów geologicznych oraz
kreśleniu mapy podłoża plejstocenu, autorka, jako trzeciorzęd in situ,
traktowała tylko te jego ogniwa, których opisy nie zawierały dużej
dozy wątpliwości odnośnie do ich przynależności stratygraficznej. Wefekcie końcowym tej analizy okazało się, że wymienione wyżej cechy "wąt
pliwe" zgrupowane są na określonych obszarach i w większości przypadków odnoszą się do osadów stanowiących wypełnienia depresji glacitektonicznych (analogiczne zagadnienia omawiane w pracy z 1976 r. H. Ruszczyńska-Szenajch).
Usytuowanie glacitektonicznych depresji rejonu Kocka wykazuje wyraźną konsekwencję w swoim uzależnieniu od ukształtowania stropu
twardych skał kredy, podścielających zaburzony trzeciorzęd (porównaj
fig. 3 i 4.) Zależność ta jest na badanym terenie znacznie silniej zaak-
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centowana i udokumentowana większą ilością wierceń w porównaniu
z terenem położonym ku północy, gdzie autorka po raz pierwszy ją
stwierdziła (op. cit.). Trzy naj głębsze depresje badanego obszaru usytuowane są w omówionej poprzednio krawędziowej strefie stropu kredy,
obniżającego się pod pokrywą trzeciorzędu ku NW, w zachodniej poło
wie badanego terenu (fig. 3). Najgłębsza z depresji usytuowana jest
w okolicach wsi Sobieszyn
jej dno sięga tu 65 m n.p.m., podczas
gdy strop niezaburzonego trzeciorzędu występuje na otaczającym obszarze ok. 120 m n.p.m. (fig. 4). Najdłuższa z wymienionych depresji ciągnie
się od okolic wsi Poznań przez Ferdynandów (gdzie osiąga maksymalną
głębokość do poziomu 70 m n.p.m. odcinek ten jest omówiony szczegółowiej w dalszej części niniejszego rozdziału) i dalej ku zachodowi
przez Zielony Kąt w kierunku Ryków. Na północ od tej ostatniej, nie
wykluczając połączenia z nią, występuje depresja w rejonie wsi Józefów, której maksymalna stwierdzona głębokość sięga 79 m n.p.m. Znacznie płytsze depresje i na ogół o mniejszej rozciągłości stwierdzono także
na południe od wymienionych - w okolicach Łysobyków i Baranowa oraz we wschodniej części terenu - w rejonie Paszki-Branica i iw okolicach Suchowoli, Czemierników i Miłkowa (fig. 4). Wszystkie one "nakładają się" również na wyraźniej zaakcentowane spadki twardego podłoża, podścielającego miękkie osady zaburzonego trzeciorzędu (fig. 3
i 4). Analiza kierunków rozciągłości tych depresji w stosunku do przebiegu krawędziowych stopni twardszego podłoża, z którymi się wiążą,
i stwierdzanych miejscami kopalnych moren wyciśnięcia na przedpolach depresji (fig. 4) wskazuje, że kierunek transgresji lądolodu we
wschodniej części obszaru był prawie południkowy, natomiast w zachodniej posiadał odchylenie z północnego zachodu na południowy
wschód.
Wypełnienia płytszych depresji glacitektonicznych wykazują stosunkowo duży udział materiału glacigenicznego (np. fig. 6D, otwór 503),
co może wskazywać na obecność stosunkowo obfitego materiału już wytopionej moreny dennej, jaki znajdował się pod lądolodem i był wciskany do formujących się depresji.
Wypełnienia trzech naj głębszych depresji stanowi w dużej mierze
omówiony wyżej "wątpliwy" trzeciorzęd, w którego spągu stwierdza
się często obecność materiału skandynawskiego (np. fig. 6D, otwór
albo występujący łącznie materiał trzeciorzędowy i plejstoceński. Gros
tego materiału autorka interpretuje jako wciśnięty pod lądolodem do
tworzących się depresji glacitektonicznych. Wskazuje na to zarówno
ścisłe uzależnienie form depresji od ukształtowania twardego podłoża
podścielającego osady zaburzone (powierzchnia oporowa dla nacisku lą
dolodu), jak i obecność kopalnych moren wyciśnięcia na przedpolu
niektórych depresji (np. fig. 6D, otwór 523). Jednakże oprócz procesów
wyciskania moren czołowych przed lądolód i równoczesnego zapełniania
tworzących się na ich zapleczu (pod czołem lądolodu) form depresyjnych nie można wykluczyć w tym rejonie innych form przemieszczania
glacitektonicznego, jak np. odkłuwanie i przemieszczanie (popychanie)
pakietów materiału podłoża pod sunącym lądolodem (H. Ruszczyńska
-Szenajch, 1976). Te ostatnie procesy jednakże nie mogły sięgać do
warstw głębiej położonych i strefa ich działania ograniczała się raczej
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do kilku lub kilkunastu metrów poniżej poziomu omówionej gliny zwałowej, pozostałej z topnienia lądolodu w czasie jego recesji.
Zastanawiający jest fakt stosunkowo nielicznych depresji wieku omawianego stadiału w południowej części badanego obszaru, gdzie również
istniały dogodne warunki podłoża i gdzie stwierdza się starsze depresje
glacitektonićzne (fig. 4). Sytuację taką tłumaczy w pewnym stopniu występowanie na tym obszarze w czasie transgresji omawianego lądolodu
rozległych zastoisk, opisanych w poprzednim rozdziale. Znaczna część
wód tych zastoisk była prawdopodobnie wyparta przed czoło lądolodu,
ale w niektórych obniżonych strefach, pozbawionych odpływu w kierunkach dystalnych, lądolód mógł transgredować na płytkie zbiorniki
wodne. W takich przypadkach woda przejmowała część obciążenia lodem (ciśnienie lodu było zmniejszone o ciśnienie hydrostatyczne wody
znajdującej się pod lodem G. S. Boulton, 1974) i podłoże chronione
było przed zaburzeniami.
Ciekawą i charakterystyczną cechą wypełnień głębokich depresji glacitektonicznych w rejonie Kocka jest obecność w ich obrębie kopalnych
zbiorników, których geneza łączy się z procesami glacitektonicznymi,
i które wypełnione są osadami jeziornymi. Zagadnienia te autorka omawia w odrębnym artykule (H. Ruszczyńska-Szenajch, 1978), w którym
również zamieszczona jest obszerniejsza dokumentacja na przekrojach
geologicznych - omówionych wyżej depresji glacitektonicznych. Jedno
z wymienionych kopalnych jezior reprezentuje interglacjalny zbiornik
Ferdynandowa, któremu poświęcono już szereg ciekawych opracowań
(J. Rzechowski, 1967, J. E. Mojski, 1969; Z. Janczyk-Kopikowa, 1975;
J. Łyczewska, 1977), zawierających niejednokrotnie kontrowersyjne poglądy dotyczące zarówno samego
jak i plejstoceńskich serii
podścielających. Temu ostatniemu zagadnieniu autorka poświęci parę
słów dyskusji, gdyż wiąże się ono z zagadnieniem serii omawianej w tym
rozdziale.
Spąg osadów plejstoceńskich, jakie występują pod
zbiornika, znajduje się w Ferdynandowie bardzo nisko - ok.
m n.p.m.
(fig. 6E), podczas gdy strop niezaburzonego trzeciorzędu na obszarach są
siednich stwierdzony jest na wysokości 120·-140 m n.p.m. (fig. 4). To
niskie położenie serii plejstoceńskiej przypisywali wymienieni autorzy
głównie erozji rzecznej z 'okresu najprawdopodobniej interstadiału zlodowacenia krakowskiego
Mojski, 1969) lub interglacjału wielkiego
(J. Łyczewska, 1977). Jednakże analiza kopalnych systemów dolin rzecznych z tych okresów (fig. 5 i 7) wskazuje, że naj niższe położenie cokołu
erozyjnego osadów aluwialnych w omawianym rejonie znajduje się dla.
wymienionych okresów odpowiednio na poziomie 94 i 114 m n.p.m.
A więc Ferdynandów stanowHby głęboką "wyrwę" nie nawiązującą do
spągu (ani do stropu) tych serii rzecznych. Rzecznemu pochodzeniu
głębokiego położenia serii plejstoceńskiej w Ferdynandowie przeczy również w dużej mierze charakter osadów, jakie wypełniają to kopalne obniżenie. W spągu serii plejstoceńskiej występują tu mianowicie osady
lodowcowe (fig. 6E), a w obrębie całego wspomnianego wypełnienia, pod-.
ścielającego kopalny zbiornik jeziorny, obserwuje się notowaną wopisach wierceń - dużą zmienność typów osadów (lodowcowe, "rzeczne""
"jeziorne") i obecność materiału trzeciorzędowego (np. fig. 6E, otwór'
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punkt dokumentujący powierzchnię wysoC'zyzny II: okresu interglacjału; 2 - punkt
dokumentujący powierzchnię interglacjalnej wysoczyzny obniżoną przez późniejsze procesy;
3 - spąg pojedynczego cyklu sedymentacyjnego w dolinie interglacjalnej; 4 - kolejne powierzchnie spągów dwóch cyklów sedymentacyjnych w dolinie interglacjalnej; 5 - nie przebity wierceniem spąg serii interglaCjalnej; 6 - poziomice co 10 m; 7 - poziomice co 5 m
(fragmentarycznie); 8 - dno doliny wypełnionej osadami młodszego cyklu interglacjalnej
sedymentacji rzecznej; 9 - dno doliny wypełnionej osadami starszego cyklu interglacjalnej
sedymentacji rzecznej, przykrytego osadami cyklu młodszego; 10 - przypuszczalny przebieg
doliny interglaCjalnej
1 - documentation of upland surface of the interglacial age; 2 - documentation of upland
surface lowered by posterior processes; 3
bottom-surface of a single sedimentation cycle
within interglacial valley; 4 - 'Buccessive bottom-surfaces of the two sedimentation cycles
within interglacial valley; 5 - bottom of fluvial deposits not reached by boring; 6 - contour
lin es every 10 m; 7 - eon tour lin es (additional) every 5 m; 8 - interglacial valley filled
with deposits of younger sedimentation cycle; 9 - interglacial valley fil1ed with deposits of
older sedimentation cycle covered by deposits of younger cycle; 10 - probabie course of
interglaciał valley

1 -

353: W poziomie 85-89 m n.p.m. występują "mułki trzeciorzędowe",
bezwapienne, które J. E. Mojski tłumaczy jako "odkładane na wtórnym
złożu"). Zgrupowanie wymienionych wyżej cech oraz położenie całej
serii przemawiają łącznie za glacitektoniczną genezą tego obniżenia omawianą szczegółowiej w cytowanym wyżej artykule (H. Ruszczyńska
Szenajch, 1978). Interpretację taką potwierdza podnoszący się w tym
miejscu ku południowi strop kredy występujący pod trzeciorzędem (fig.
3) oraz obecność kopalnych moren wyciśnięcia na przedpolu formy depresyjnej (fig. 4).

*
Na początku tego rozdziału zaznaczono, że naj głębsze depresje glacitektoniczne omawianego obszaru wypełnione są w głównej mierze redeponowanym materiałem trzeciorzędu ze stosunkowo niewielkim udziałem materiału skandynawskiego. Ten fakt może nasuwać wątpliwość,
czy wszystkie one 'wiążą się z transgresją lądolodu młodszego stadiału
zlodowacenia krakowskiego i czy niektóre z nich nie powstały w czasie
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nasuwania lądolodu starszego stadiału. Wątpliwość ta nie może być na
dzisiejszym etapie całkowicie wyjaśniona, jakkolwiek fakt "rozcinania"
glacigenicznej serii starszego stadiału i interstadialnych osadów rzecznych przez te depresje (fig. 6E) oraz ciągłość poziomu gliny zwałowej,
która je przykrywa, wskazuje na tę pierwszą sytuację. Stwierdzenie to
pociąga za sobą wniosek, że lądolód młodszego stadiału był na tym obszarze znacznie "silniejszy" od swojego poprzednika, tzn. posiadał więk
szą grubość, co powodowało głębiej sięgające zaburzenia, i prawdopodobnie wykazywał szybszy ruch. Był to więc lądolód najprawdopodobniej o dalszym zasięgu od lądolodu starszego stadiału - a więc lądo
lód o maksymalnym zasięgu tego zlodowacenia.
Stwierdzenie to potwierdza wnioski W. Laskowskiej-Wysoczańskiej
(1967) o istnieniu stadiału zlodowacenia krakowskiego (któremu odpowiadał stosunkowo daleki zasięg lądolodu), poprzedzającego stadiał maksymalny. W takim ujęciu interstadiał tegoż zlodowacenia, omówiony
w poprzednim rozdziale, odpowiadałby interstadiałowi Jasionki, zbadanemu przez W. Laskowską-Wysoczańską. W nawiązaniu do pracy A. J ahna
o Wyżynie Lubelskiej (1956) okres ten odpowiadałby ewentualnie "pierwszemu interglacjałowi", który - zdaniem tego autora - poprzedzał nasunięcie lądolodu o maksymalnym zasięgu.

DOLINY RZECZNE Z OKRESU

INTERGLACJAŁU

WIELKIEGO

Analiza osadów akumulacji wodnej, "włożonych" lub "rozcinających"
omówioną wyżej serię glacigeniczną i przykrytych osadami kolejnego
lądolodu, pozwala stwierdzić, że w okresie (interglacjału), jaki nastą
pił po wycofaniu się lądolodu zlodowacenia krakowskiego, znaczna część
(szczególnie zachodnia) badanego obszaru stanowiła przez długi czas obszar pojezierza, o czym pisali już Z. Janczyk-Kopikowa i J. Rzechowski
(1974). Największe stwierdzone jezioro z tegp okresu, tj. jezioro Ferdynandowa, utworzone na zapleczu moren czołowych wyciśnięcia, przetrwało aż do schyłkowego okresu interglacjału, co stwierdza na podstawie szczegółowych badań palinologicznych Z. Janczyk-Kopikowa (1975).
Pogląd ten potwierdza w dużej mierze omawiana niżej analiza kopalnych dolin i osadów rzecznych tego interglacjału, która pozwala stwierdzić, że jezioro Ferdynandowa zostało wciągnięte w sieć odpływu powierzchniowego dopiero w czasie erozji dolin, wypełnionych osadami najmłodszego cyklu sedymentacyjnego wielkiego interglacjału (fig. 6E).
W obrębie osadów wypełniających kopalne doliny rzeczne omawianego interglacjału wyróżnić można na badanym obszarze dwa cykle sedymentacyjne oraz występującą nad nimi serię, która tylko miejscami
reprezentuje typ sedymentacji rzecznej, a częściej wykształcona jest
w formie osadów fluwioglacjalnych lub zastoiskowych.
Starszy cykl sedymentacji rzecznej stwierdzono w Wólce Sobieszyń
skiej (otwór opisany przez E. Ciuka i M. Marca) oraz ewentualnie w otworze studziennym w Kocku 4, W Wólce Sobieszyńskiej dolina intergla4

10

Lokalizacja i sytuacja hipsometryczna tego otworu nie jest

całkowicie

jasna.
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i trzeciorzęd i jest wypełniona osadadwa cykle sedymentacyjne oraz
otwór 445). Spąg starszego
114 m n.p.m.
"piaski różnoziarniste ze
żwirku kwarcu i skał femiczNad

można
że w rejonie stosunkowo dużej kopalnej dodokumentowanej otworem wiertniczym w Wólce Sobieszyńskiej
oraz innymi otworami
2 i 7), osady młodszego cyklu rzecznego reprezentowane są
przez frakcje stosunkowo drobne, głównie
...... ,'Hr'Cl..I"'.r'I""Ir>
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rzecznej stwierdzone w Wólce Sobieszyńskiej odpowiadają czasowo w ogólnych zarysach - dwóm cyklom rzecznym wielkiego interglacjału
z obszaru Siedlec (op. cit., s. 30). W nawiązaniu do obszarów położonych
dalej ku zachodowi (S. Z. Różycki, 1964; H. Ruszczyńska-Szenajch, 1966),
można je ewentualnie paralelizować z trzecim i czwartym cyklem osadów rzecznych omawianego interglacjału z Barkowic Mokrych nad Pilicą·

WNIOSKI
1. Najstarszym zlodowaceniem, którego lądolód wkroczył na badany teren, było zlodowacenie krakowskie. Było ono tu dwudzielne:
starszy stadiał był wyraźnie "słabszy" i reprezentował najprawdopodobniej jednostkę związaną z okresem transgresji lądolodu, podczas gdy
stadiał młodszy odpowiadał naj prawdopodobniej maksymalnemu stadiałowi tego zlodowacenia.
2. Jedną z form występowania glacigenicznych serii zlodowacenia
krakowskiego są wypełnienia depresji glacitektonicznych, których usytuowanie jest ściśle uzależnione od ukształtowania stropu twardego podłoża (kredy), występującego pod osadami (trzeciorzędu) zaburzonymi
glacitektoniczne.
3. W niektórych strefach depresji glacitektonicznych występują głę
bokie kopalne zbiorniki jeziorne, których geneza łączy się ściśle z procesem tworzenia depresji (H. Ruszczyńska-Szenajch, 1978).
4. Akumulację dwóch serii glacigenicznych zlodowacenia krakowskiego rozdzielał okres czasu (interstadiał), w którym zostały wyerodowane
doliny rzeczne o głębokości maksymalnie do trzydziestu kilku metrów;
zostały one następnie wypełnione osadami w jednym cyklu sedymentacji
rzecznej, na południu obszaru przykrytym przez osady zastoiskowe.
5. W czasie interglacjału wielkiego na badanym obszarze została
uformowana stosunkowo gęsta sieć dolin rzecznych, 'których głębokości
sięgały maksymalnie do ok. 30 m. Doliny te zostały wypełnione osadami
w dwóch cyklach sedymentacji rzecznej, przykrytymi serią osadów fluwioglacjalnych i zastoiskowych, która czasowo odpowiada już zlodowaceniu środkowopolskiemu.
Instytut Geologii Podstawowej
Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 93
Nadesłano dnia 4 lipca 1977 r.
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JJE,lJ;HHKOBbIE CEPHH H HCKOllAEMLm PEąHLIE ,lJ;OJ1HHLI CPE,lJ;HEf'O
B PAHOHE KOQI(A

Pe310Me

B CTaTbe oxapaKTepH30BaHbI rrrreHCTOI.J;eHOBhle cepHH 60rree .n;peBHHe, 'leM cpe.n;HerrorrbCKoe
1 H 2). TIpe.n;sapHTeJ1hHO .n;aH
aHaJlll3 CTpoeHHH (jlyH.n;aMeHTa 'leTBepTH1fHbIX OTrrO)l(eHIDI (Q>Hr. 3 H 4). B YKa3aIIHhIX rrrreHCTOI.J;eHoorre.n;eHeHłIe (PHCC), B OCHOBHOM rro 6YPOBhIM MaTepHarraM (Q>Hr.

;BhIX cepHHX BbI,lJ;eJleHbI .n;Ba ropH30HTa, COOTBeTcTBylOII.J;He KpaKoBcKoMy orre.n;eHeHłIIO (M:HH.n;eJ1h),
a TaK)I(e .n;Be reHepaI.l;HH HCKorraeMhIX pe1fHbIX .n;OJlllH, CTapmaH H3 KOTOpbIX COOTBeTcTByeT Me)l(CTa.n;narry I<paKoBcKoro

orre.n;eHeHłIH,

a MJ1a.n;maf! -

Ma30BeI.J;KOMy Me)l(J1e,lJ;HHKO;BblO.

KpaKoBcKoe orre.n;eHeHHe, OTJlO)l(eHłIH KOToporo 3arreralOT 06bI'IHO Ha TpeTH'IHbIX rropo.n;ax,
6bIJlO HaH60rree .n;peBHHM Ha paCCMaTpHBaeMOH TeppHTOpmi. OHO H;BrrHrrOCb .n;BYCTa.n;H:Hm,IM (Q>RL

6A

H

B).

CTapmIDi cTa.n;RaJl 6bIJl HBHO "crra6ee", Tor.n;a KaK Mrra,ro:r.nm rrpH13err K CHJ1hHbIM rrrH-

II;IlOTeKTOHłI'lecKRM HapymeHRHM H OCTaBHrr rrocrre ce6H rre,lJ;HHKoBylO cepHIO 3Ha'IR'TeJ1hHOH MOII.J;-

HOCTR (HarrpHMep Q>Hr.

6D).

Mrra,I(IIIHH C'Ta,I(Rarr BepoHTHee Bcero cOOTBeTC'TByeT cTa,I(Harry Ma-

KCRMarrbHoro pacrrpocTpaHeHllH KOHTIllieHTaJIbHOrO rre,lJ;HHKa. JIe.n;HHKoBble OTrrO)l(eHHH paccMaTpHllaeMoro orre.n;eHeHHH B HeKOTopbIX 30Hax 3arrorrHHIOT rJlHII;IlOTeKTOHH'IeCKHe ,I(errpeCCHH (Q>Rr.
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6D).

PacrrOrrO)l(eHłIe 3THX .n;errpeccHH 3aBHCRT OT CTpoeHłIH rrrrOTHbIX MerrO;BbIX rropo,I(, rre-

)l(alI.J;HX rro.n; MHrKHMH Tpe'TH1fHbIMH OTrrO)l(eHłIHMH, HapymeHHbIMH rro.n; :SJlllHHłIeM rre,lJ;HHKa (Q>Rr.

3

H

4,

cpa:SHHTb TaI()l(e c

X.

PYII.J;HHbCKa-llIeHaHx,

1976). B

HeKOTopbIX MeCTax B rrpe,I(errax DIH-

I.J;HOTeKTOHH'IeCKHX .n;errpeccIDI HMelOTCH HCKorraeMhle 6acceHHbI 03epHoro TRrra. Mx rrpOHCXO)l(,I(eHłIe TeCHO CBH3aHO c reHe3HCOM .n;errpeCCHH

(X.

1978).

Pyn:J;Irn.hcKa-llIeHaHx,

Pe1fHbIe Me)l(CTa.n;RarrbHble .n;orrRHbI (Q>Hr. 5) BrrO)l(eHbl B .n;peBHelO rre.n;HRKoBylO cepHIO KpaKOBCKoro orre.n;eHeHRH H rrO,I(CTHrralOII.J;He ee TpeTH'IHble OTJlO)l(eHłIH MeC'TaMH Ha rrry6HHY 60rree

30 M.

OHR 3arrOJlHeHbI arrrrlOBHeM o,I(Horo ce.n;HMeHTaI.J;RoHHOrO I.J;HKrra (Q>Hr.

6 C).

Ha IOre pacc-

MaTpHBaeMoH TeppłITOpHH 3TH OTJlO)l(eHłIH rrepeKpbITbI cepHeH 03epHorre.n;HHKoBbIX rropo.n;, aKKYMyrrHII;IlH KOTOpOH rrp0H30mrra B pe3YJIbTaTe TpaHcrpeCCHH KOHTHHeHTaJ1hHorO rre,I(HłIKa MJ1a.n;mero CTa.n;:aaJla KpaKOBCKoro OJIe,I(eHeHHH, KOTOpbIH rrOKpbIJl BCIO paCCMarpHBaeMyIO TeppHTopHIO.
,[(OJ1HHbI Ma30BeI.J;KorO Me)l(rre,I(HHKOBbH rrpe.n;CTaBmllOT C060H mHpoKo pa3BeTBrreHHyro pe'mylO
ceTb (Q>Hr.

7),

a rrry6HHa HX Bpe3a B paCCMOTpeHHble cepHH .n;OCTHraeT

)l(eHHHMH, cQ>opMHpOBaBIITHMHCH

:s .n;Byx

Q>rrIOBHOrrrHI.J;HarrbHbIMH H 03epHorre.n;HHKOBbIMH
rpeCCHH KOHTHHeHTaJIbHOrO rre.n;HHKa

30 M.

OHH 3arrOJlHeHbI OTrro-

I.J;HKrraX pe'lHOH ce.n;HMeHTaI.J;HH (Q>Hr.
rropo.n;aMa. I1ocrre,lJ;HHe

rrocrre.n;ylOII.J;ero

orre.n;eHeHHH

6 E)

H rrepeKpbITbI

OTHOCHTCH

K

TpaHC-

(cpe,I(HerrorrbCKoro,

PHCC),

KOTopoe OXBanmo BCIO paCCMaTpHBaeMyIO TeppHTopHIO H OCTaBHrro rre,I(HHKOBhle OTrrO)l(emHI.
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Hanna RUSZCZYNSKA-SZENAJCH
GLACIGENIC SERIES AND BURIED RIVER VALLEYS
OF MIDDLE-PLEISTOCENE AGE IN KO'CK REGION

Summary
The Pleistocene series older than Middle Polish (Riss) Glaciation are characterized in the paper on the basis of boring material mainly (Figs. 1, 2). The characteristics is preceded by the analysis of the relief of substratum of Quaternary
deposits (Figs. 3, 4). Within the mentioned Pleistocene series there are distinguished
two glacigenic horizons corresponding to the Cracovian (Mindel) Glaciation, and
two generations of buried river valleys - the older ones corresponding to the interstadial of the Cracovian Glaciation, and the younger ones being of Great Interglacial age.
The Cracovian Glaciation was the oldest one on the examined territory, covering usually Tertiary deposits. It was two-fold here (Figs. 6A, 6B). The older
stadial was evidently "weaker", while the younger one caused strong glacitectonic
deformations, followed by glacigenic deposition of considerable thickness (e. g.
Fig. 6D). The latter one represented most probably the stadial of the maximum
extent of the ice-sheet. The glacigenic series of the discussed glaciation fill glacitectonic depressions in particular zones (Figs. 6E, 6D). The localization of these
depressions depends on the configuration of consolidated Cretaceous rocks underlying soft Tertiary deposits disturbed by glacitectonic processes (Figs. 3 and 4);
compare also H. Ruszczynska-Szenajch, 1976. In some places buried lake basins
occur within glacitectonic depressions. The origin of the basins is closely connected with the origin of the depressions (H. Ruszczynska-Szenajch, 1978).
The interstadial river valleys (Fig. 5) cut through the older glacigenic series
of the Cracovian Glaciation and the underyling Tertiary deposits to a depth exceding in some places 30 m. They are filled with fluvial deposits accumulated in
one sedimentation cycle (Fig. 6C). In southern part of the discussed area the deposits are covered with sediments accumulated in ice-dammed lakes, which were
formed due to damming the rivers by advancing ice-sheet of the younger stadial,
which in turn covered the whole series with glacial deposits.
The valleys of the Great Interglacial represent a well developed river system
(Fig. 7), with downward cutting (through the above quoted series) reaching about
30 m. They are filled with deposits accumulated in two cycles of fluvial sedimentation (Fig. 6E), and they are covered with fluvioglacial and ice-dammed series,
which corresponds already to the advance of ice-sheet of the next (Middle Polish,
Riss) glaciation, which overrode the whole area and accumulated here glacial
deposits.
Translated by the Author

