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Wykonano wówczas
z materiałami archiwalnymi ,,+c,~rWT'n
nej.
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badanym obszarze. Niektóre
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Butkiewicz, G. Kociszewska-Musial,
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leżankom i Kolegom z Oddziału Gómo'śląskiego
w Sosnowcu za pomoc i cenne uwagi.

UWAGI OGÓLNE O MORFOLOGII TERENU
Podłoże doliny Małej Panwi budują leżące m,onoklinalnie, o rozciąg
ł,oŚci WNW-ESE, osady dolnego i środkowego triasu, kajpru oraz leżące
na nich z małą niezgodnością kątową osady retyku. Litologia tych utworów predysponowała powstanie głównych form rzeźby terenu. Z twardych wapieni retu i wapienia muszlowego zbudowane są wzgórza ,ograniczające ,obniżenie Małej Panwi od południa, w okolicy Wielowsi (fig. 1);
jest to tzw. próg śr,odkoVilotriasowy (S. Gilewska, 1972). Od północy,
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Fig. 1. Lokalizacja terenu badań
Location oi the area studied
1 - próg górm:orl;lńasowy; 2
próg środkowotrdas!owy
1 t,reshold; 2 - Middle Trias-

si,e

w .okoli'cy LubliIica, d'01inę .ogran1czają pojedyncze wzgórza, zbudowane
z wapieni woźnickich (retyk), poprzedzielane 'Obniżeniami wypełni'Onymi
.osadami czwartorzęd'Owymi; jest tO' tzw. próg górn'Otrias'Owy. Wysckości
w obrębie obu pr'Ogów przekraczają 300 m n.p.m. Płaskie, łagcd
nie nachylone ku zachodowi obniżenie Małej Panwi w granicach omawia.obszaru osiąga wysokość od 'Ok. 250 m n.p.m. na wschDdzie, dO' 'Ok.
m n.p.n1. na zach'Odzie. Północną część 'Obniżenia tworzy szeroki ok.
7-9 km taras rzeczny o wysokości względnej 8-10 m. W podłożu jego
znajdują się mał'O odporne iły kajpru i retyku. Osady 'czwart'Orzędowe
osiągają tu najwięklSze miąższości do 58 m. Na powiierZ1chni tarasu występuj ą wydmy dochodzące dO' 15 m wysokości. N a południe od tarasu
r'Ozciąga się wyższy 'Od ntego G kilka metrów płaski poziO'm denudacyjny,
w podłożu którego znajdują się twardsze 'Osady dolnego kajpru i górnegO'
muszlowego. Miąższość czwartDrzędu jest tu na ogół mniejsza,
a powierz!chnię tworzą 'zderrudowane 'Osady glacjalne i fluwioglacjalne
z pokrywami peryglacjalnymi. Niewielkie wzniesienia tworzą ostańce
podłoża i fragmenty zniszczDnych f'Orm glacjalnych.
OKRES PRZED ZLODOWACENIEM KRAKOWSKIM
U schyłku trzed'Orzędu rejon Małej Panwi był .obniżeniem wypreparowanym w osadach triasu. Brak osadów mł'Odszych od rety'ku nie pozwala na 'Określenie wieku powstania teg'O obniżenia. Prawdop'Odobnie
jego pierwsze założenia przypadają na 'Okres er'Ozji dolnokred'Owej. Dalsze
przemodelowywanie rzeźby odbywałO' się później, w trzeci'Orzędzie.
Najstarsze 'Osady czwartcrzędowe napotkanO' w kopalnej dolinie, biegnąóe] z południowego wschodu ku północnemu zachodowi, u podnóża
wzgórz zbudowanych z wapieni triasowych, ok. 4 km na północny
wschód cd Wielowsi. Poza doliną utwory te nawierc'Ono w dwóch iz'OlD-wanych punktach (fig. 2), co świadczy G ich pierwotnym większym rozprzestrzenieniu. Dolina k'Opalna wypełniona jest piaskami i żwirami
o miąższości do 10 m. We frakcji żwirowej ok. 60-80% stano~vi kwarc,
kilkanaśde procent stanowią wapienie, a pozostałą ilość skały krzemionkowe, piaskowce oraz bardzo nieliczne nie zidentyfikowane skały krystaliczne. Rozpoznano tu także 'Okruchy 'Skał jurajskich (T. Butkiewicz,
G. Kocisizewska-Musiał, B. Kosmowska-Ceranowkz, K. Kozłowski, 1972).

-------------- - - - - - -

Plejstocen doliny

Małej

Panwi
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Fig. 2. Zasięg osadów starszych od zlodowacenia krakowskiego na tle ukształto
wania podłoża czwartorzędu
Extent of deposits older than the Cracow Glaciation versus the relief of Quaternary substratum
Zasi~gi osadów: 1 interglacjału eem slciego , 2 gla,cj'a,lnYch i :fluwio.glacjailinych zlodowacenia środkowopoil:skiego, 3 - interglacjału malzoiwieClkiego, 4 - deluwiaJmych i rezydualnych
ze s,chył1ku zlodowacenia kJra:kOlWslkiego, 5 - glacjalnY'ch [ iluWloglacj,alnych 'z10dowaeenda
kDako wS'lciego , 6 - zastoiskOlWych z traIlisgresji ,zlodowacenia kra:kow1skiego, 7 - interglacjału
klremer,skiego, 8 - eoplej,sto'cenu dolnego; 9 - Sikały trias,owe; 10 - :Lzolinie podlo:ha tdasowago w m n.p.m.; 11 - wY'sokość stropu osadu w danym pUJnkcie (w nawiasie wysokość
stropu osadu star'lszego); 12 - kLerunkli SiplY'wu rzek interglacjaLnych
Extent oi depolsiros: 1 - Eemian Interglaciiall, 2 - gilacia!l aIlid :f!uviogla>Cial deposits of MidPollsh Glaciation, 3 - Masovian ]nterglaoial, 4 - delluvial and <l'esidual depolsits :lirom the
end of Cra-cow Glaciation, 5 - g1a!cial and tluvio.gl!aoial deposits or Oracow Glaciation. 6 s.tagitlant-la1ke deposits related ,to transgression oi Cra,cOlW icesheet, 7 - Cromerian xnte,rglacial, 8 - Lewar Eopleistolcene; 9 - 'T!rtalsm,c; 10 - lsolines or Trdals1sic substratum in
m a.s.1.; 11 - hei.ght o,i ,the tOlp oi depOIsit in a giVien polint (:in brackets - height 01: the
top of oiLder deposit) ; 12 - direetions of f10w of interglaci'M r'ivet'is
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Skład petrograficzny żwirów wskazuje, że pochodzą one ze zniszczenia
osadów jurajskich i triasowych. Pierwotnie powstały one pr;aw'aOPO,GOIOmle
jako produkt wietrzenia u schyłku trzeciorzędu i na początku czwartorzędu. Spękania mrozowe .otoczaków wskazują, że podlegały one działaniu
chłodnego klimatu plejstocenu. Powstanie wspomnianej doliny
nienie jej .opisywaną serią można zaliczyć umownie do eoplejstocenu
dolnego. Późniejszemu okresowi nal,eży natomiast przypisać W'iler"OdO\7\lanie innej doliny o przebiegu równoleżnikowym, biegnącej w nr:zvlo1i:lerliu
poniżej dna rzeki współczesnej (fig. 2). Dolinę tę wypełniają
nio- i drobnoziarniste o miąższości kilkunastu metrów, n:rr><:17Y1
się od osadów eoplejstocenu dolnego, a podobne do
interglacjałów. Dolina ta powstała przypuszczalnie w
merskin1, nat.omiast wypełnienie jej osadami na podstawie
ogólnych można by odnieść do fazy anaglacjalnej tego . . . .L,'~.L,1-I ~.~,1'~~
"'t ..

...

ZLODOWACENIE KRAKOWSKIE

Sedymentację glacjalną zlodowacenia krakowskiego w dolinie
Panwi poprzedziło osadzenie się serii piasków, mułków i iłów 'unlY'1:lrr.,'tlu'()"r>h
o miąższości dochodzącej do 10m. Seria zastoiskowa, której
poziomo na wysokości 198--200 m n.p,m., w
przykrywa osady interglacjału kro~merskiego, natomiast poza
czywa bezpośrednio na podłożu triasowym (fig. 2).
Glina zwałowa miąższości 1--5 fi, której na ogół od góry
towarzyszą piaski fluwioglacjalne, zachowała się jedynie w DO:[UClnl,OVilel
badanego obszaru, tj. na północny wschód i na
od
wsi (fig. 3). W północnej <częśd obszaru, gdzie malo odporne
sprzyjało powstawaniu obniżeń, zachowały się jedynie jej
sz,o'ściach rzadko przlekrac:zającY'ch 1 m,. ZDedruikowane i
C'zę:sto z brukiem w SltrOJptie, spotyka się na stokach dolin, pold
piasków interglacjalnych (fig. 6). W takim właśnie miejscu Za~)hE;erWO~W(l
no pokład gliny ,zwałowej p;rzykrywający serię zaJS:toilskową.
W dwóch otworach wiertniczych nad spoczywającym na stoku
dem gliny zwałowej o miąższości ok. 1 m stwierdzono drugi poziom gliny
o miąższości poniżej 1 m (fig. 6). Osad ten, makroskopowo podobny do
gliny zwałowej, pod względem składu petrograficznego różni się od niej
znacznym zubożeniem w składniki mniej odporne (T. Bufkiewicz, G. Kociszewska-Musiał, B. Kosmowska-Ceranowicz, K. Kozłowski, 1972). Można
przypuszczać, że jest to spływ soliflukcyjny (M. Włodek, 1975), który
nastąpił w warunkach peryglacjalnych u schyłku zlodowacenia krakowąkiego i w początkowym, chłodnym okresie interglacj ału mazowieckiego.
Zapewne w tym samym czasie powstały piaszczysto-gliniaste osady podobne do gliny zwałowej, o miąższości na ogół mniejszej od 1 m. Stwierdzono je w kilku miejscach na stokach wzgórz bezpośrednio na podłożu
triasowym pod przykryciem osadów młodszego cyklu glacjalnego. Osady
te powstały z przerobienia glin 'Zwałowych, często przy udziale procesów
peryglacjalnych. Ze względu na trudności ich zaklasyfikowania genetycz-
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Zasięg

osadów zlodowacenia krakowskiego i interglacjału mazowieckiego
deposits of the Cracow Glaciation and Masovian Interglacial

Objaśnienia jaik na fig. 2
Explanations as in Img. 2

wiek>owegO' W PO'szczególnych przypadkach, potraktowanO' je łącz3 i 6 wydzielO'nO' je jako osady soliflukcyjne, deluwialne
.... ".r7'C7r-J.11....,.U.u. ....... ze schyłku zlodowacenia krakowskiego.
INTERGLACJ AL

MAZO,WIECKI

W interglacjale mazowieckim na obszarze wzniesień i w O'bniżeniu Małej Panwi ciągła pokrywa osadów glacjalnych poprzedniegO' zlodowacenia
została
do podłoża. U podnóża wzgórz pr.ogu środkowO'triasowego,
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na wysokości 220-240 m n.p.m., powstał poziom denudacyjny.
zachodniej utworzyły go wychodnie skał triasowych, w części Wf:;cn.oanH~I]
zaś zerodowane osady poprzedniego cyklu glacjalnego (fig. 3).
W północnej części obszaru powstały w tym okresie doliny
których dna .ścinaj ą podł.oże i .osady glacjalne na różnych
W
Lubliniec - Wielowieś (fig. 6) można wydztelić
pOZIC)my: na wysokości ok. 200 m n.p.m. i na wysokości 212 m
interglacjału mazowieckiego doliny zostały
dam i piaszczystymi o miąższości sięgającej 30 m i niemal
wspomnianym poziomem denudacyjnym. W
osadów
występuje kilka poziomów bruku i żwiru.
w połączeniu z
uprzednio różnymi poziomami den dolinnych, potwierdza '-''F'.V.u.J..I.'znaną
że sedymentacja i erozja rzeczna w .okresie
mazowieckiego w dolinie Małej Panwi odbywała 'się w kilku
Brak
jednak dokładniejszych danych do ich zrekonstruowania.

ZLODOWACENIE ŚRODKOWOPOLSKIE
Lądolód stadiału maksyn1alnego (Odry) zlodowacenia
wkroczył na zupełnie niemal speneplenizowaną powierzichnię 'v"" .. "'"",'-' __ ..........
Panwi oraz pokrył wierzchołki wzgórz obu progów
;::;edymEmtaCJlę
zwałowych poprzedziło osadzenie się utworów
a
także mułków i iłów zastoiskowych, które -n<:l'n:n,DY'_

cono w południowo-wschodniej części obszaru.
U podnóża wzgórz triasowych, w okolicy \Vielowsi, na równinie
reny dennej 'zachował
izolowany pagór zbudowany z piasków i r;'''''';V>f,nT
fluwioglacjalnych. Zdani.em autora jest to kern, podobnie jak
dalej na zachód w kierunku Opola (P.
_~~.. ~.,,~~.,.~ przebiegała prawdopod.obnie arealnie pO'zostawiając
gliny zwałowej o miąższości od kilku do ok. 15 m. Erozj a
płaty osadów
na glinach zwałowych.
wnioskować, że dominował odpływ wód na L.al~.L.l.'JU.
młodszych stadiałów zlodowacenia środkowopolskiego
obj ęty 'Opracowaniem.
'-''-!LU'u' ... ,. .....

!JV'JC'-:!.O:U

INTERGLACJAŁ

EEMSKI

Silna erozja w początkowym 'Okresie tego interglacjału
do zniszczenia form glacjalnych na wysoczyźnie i odpreparowania wyniesień podłoża triasowego. U podnóża wzgórz progu środkowotria'Sowe
na południe od doliny rzecznej, powstał poziom
230-250 m n.p.m., na którym miejscami odsłoniło
N a północ od niego została wyerodowana dolina rzeczna
jej lewego dopływu, wpadającego w okolicy Potępy (fig. 4).
wcięły się miejscami w podłoże górnotriasowe.
U schyłku interglacjału doliny zostały zasypane piaskami O'
do 30 m, które osiągnęły prawie poziom wysoczyzny.
J,.U.L4"-"'LCVW ......

Plejstocen doliny Malej Panwi

Fig. 4. Zasięg osadów zlodowacenia środkowopolskiego
Extent of deposits of the
Glaciation
Objaśnienia jak na fig. 2
Explanattions as in Fig. 2
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Fig. 5. Schematyczna mapa geologiczna
Sketch geological map
-
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Fig. 6. Syntetyczny przekrój geologiczny przez dolinę Malej Panwi w rejonie Lubliniec - Wielowieś
Synthetic geological section through Mała Panew valley in the Lubliniec - Wielowieś area

1 - piaski eoliczne; 2 - piaski rzec:zme; 3 - plas'ki fluwioglacjalne; 4 - gliny soliflukcyjne i osady deluwialne; 5 - torfy; 6 - gUny
zwałowe; 7 iły i mułki zastoiskowe; 8 .osady kemów; 9 - pialsk,i i żwiry z w.kładkami mułków (tylko dla osadów dołnego eoplejs,tocenu); H - holocen; B -- zlodowacenie bałtyokie; E - interglacjał eemski; S - zlodowacenie środkowopolslkie; M - interglacjał mazowiecki; P - zlodowa,cenie krakow,skie; K - :Lnterglacjał kromer,ski; Pe - eoplej'stoeen dolny; T r -retyk; Tk - kajper; T 2 - tria's środ
kowy; T 1 - trias do1ny
1 - eolian sands; 2 - fluvial sainds; 3 - fluviogladal sands; 4 - solifluction loams and de1luvial depo!sits; 5 - peats; 6 - ti11s; 7 stagnant-Iake claJlis and silts; 8 - kame depo,siits; 9 - sands and gravels with' silty intercalations (Lower Eopleis,tocene only); H Holocene; B - Baltic Glaciatioln; E - Eemian Iint'erglactial; S - Mid'l-POlish Gla,oration; M - Masovi'aln lnterglacioaJ.; p - Gra,cow Glacialtion;
R: - Cromerian ]nterglacial; Pe - Lowęr Eo'ple:isto,eene; Tr - Rhaetianj Tk;
- Keuper; T 2 - Middle Triassic; T:1. - !.Iawęr T'riasSlic
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tek podpiętrzenia
przez lądolód odbywało się dalsze
osadalni doliny
aż dO' zasypania piaskami (D ..y", ..... ""'''.rn.;'Y1>'
15 m) obniżonego terenu dawnej wysO'czyzny moreno"tNej. W ten
został u tworzony
taras bałtycki o'szerokości 7-9 km
stoków wysoczyzny dOi
rzecznych dostawały się S .................
toków soliflukcyjnych; podobne zjawiska
w położonej 30 km dalej na południe dolinie ........... vu.J....... \".
flukcyjnych,
dolinie Malej Panwi na głęb. lOk.
poniżej tarasu
horyzontem, nad którym leżą
'vlTątpliwie wieku
bałtyckiego. Prawdopodobnie
między
eemskim a ostatnim zlodowaceniem
stawić kilka
na poziomie wkraczania
piaszczystych na dawną wysoczyznę morenową (fig. 6). W
Potępa, na głębokości 8 m zachowały się
przykryte
gliny soliflukcyjnej.
te pochodzą bądź to z chłodnego
glacjału eemskiego,
też z interstadiału z początku zlodowacenia
tyckiego (T. KuszelI,
1974).
Na obszarze
w czasie zlodowaoenia
wzgórz triasowych został
odprepacrowany z
osadów glacjalnych (fig.
a
ich dawniejszego
lądolód są spotykane tu
eratyki skandynawskie.
PUUK~Za. wzgórz
osady
\TV którvch
z r:esztkami
zwało,W'ych.
L .. ..,

zwałowe """"','f-'rl'(.r,,,1"'I'"

dualne
CZęSitjO'

gliny
na pO'wierzchni

wialny, D miąższości
mrozowej.
W wyniku
i zlodowa!c:enia
dawna rzeźha glacjalna
plrzl~eK~)ztalc:ona
w rzeźbę współezesną.
wzgJędem g!eom,orfologilcznym teren
można podzielić na
tarasów rZielCznych - będący obs:zaren1
i akumuJ,acji
- OIraz r:e1jon pO'ziomu denudacyjnego,
ohszar:e'm
perYI@la,cjHlnej. Podczas ustępowania
d'u z Polski
Panew vv:cięła
w poziom tarasu
kiegO' dO' ok.
m, a na Oisus,zonej powierzchni 'ZaJczęły tworzyć
później, w postglacjale, iC'zęŚCiOW.O' rozwiane i utrwalone przez
W holocenie rzeka wytworzyła dwa tarasy typu
go. Szerokość tarasu wyższegO' o wysokośd
dO' 1 km. Miejscami na jego powierzchni
odpowiada zapewne optimum atlantyckiemu.
tensywność naturalnych
natomiast
się
rtr..c' ......r,rl
L...V':;""'-"-"CA

"<"-",.r!1YY·,,Y

'Y';/V7"(1(Tlrtt:l%"(T

.A.h,C''7']'1'',Q;,'Y\

V'\V'I"\,,-.,oC'i,"(x7'
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Tabela 1

Tabela stratygraficzna

.....

czwartorzędu

doliny

Małej

Panwi

Miąższość

.-

A:!

Litologia

optimum

Holocen

Przebieg procesów

maksymalna
wrn

piaski rzeczne

2

piaski rzeczne

2
3

piaski eoliczne

15

piaski rzeczne

15

wysoczyzna

doliny rzeczne
erozja rzeczna ok. 2 m
akumulacja rzeczna. utworzenie tarasu
zalewowego
erozja rzeczna ok. 4 m
. tarasu
.1.
.1
rzeczna,
nadzalewowego
erozja rzeczna ok. 10 m, .t-'~
wydm na tarasie bałtyckim
tarasu
rzeczna,
v

.1

_l.!

t. .1..
'd

.

y

.t.

torfy
piaski peryglacjalne

1
3

gliny soliflukcyjne
żwiry rezydualne

5
2

.:

denudacja
częściowe

wkroczenie osadów rzecznych na wy-

soczyznę

osadów soliflukcyjnych z wysoczyzny do dolin rzecznych

spływy

akumulacja rzeczna

rozwój równiny akumuIacji i denudacji peryglacjalnej
denudacja
nej

30

piaski rzeczne

procesów denudacyjnych

u .. _

bałtyckiego

Zlodowacenie

osłabienie

rzeźby glacjał-

eemski
stadiały

brak osadów

erozja rzeczna ok. 30 m
powstanie dolin rzecznych

późniejsze

Zlodowacenie
Śfodkowo-

stadiał

maksymalny
(Odry)

..

....

.\

mazowiecki

piaski fluwioglacjalne
osady kemów
gliny zwałowe
mułki zastoiskowe
piaski fluwioglacjalne
piaski rzeczne
brak osadów
soliosady ....
flukcyjne i rezydualne
1.
piaski""
gliny zwałowe
piaski fluwioglacjalne
mułki i piaski zastoiskowe
piaski rzeczne
brak osadów
1 v.~
1

Zlodowacenie
krakowskie

....

.•

·'.1

kromerski

...

.......

,

żwiry,

mułki
.J!

.1

~

piaski i

Starszy

1

,.~u~v,

brak osadów

.: ..
~

miejscami

15
10
20
10
10
30

deglacjacja arealna
nasunięcie lądolodu

sedymentacja serii transgresywnej
at.

...,

rzeczna
erozja rzeczna ok. 30 m

denudacja

2
powstanie dolin rzecznych
10
5
10
10
10

_.
~

nasunięcie lądolodu

sedymentacja zastoiskowa
.1
rzeczna
erozja ok. 10 m.
powstanie dolin

15

denudacja peryglacjalna
..l

erozja

akumulacja rzeczna
akumulacja peryglacjalna (?)

?

erozj.

.t"'

Plejstocen doliny

Morfogeneza

Małej
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Panwi

Panwi na ogól potwierdza znane pra-

widłowośd rozwoju
w czwartorzędzie. Przedstawione zostały dane
liczbowe wskazujące na rozmiary erozji i akumulacji w posZlczególnych
zlodowaceniach i interglacjałach (tab. 1). Pewnym wzbogacentem dotychczasowegO' stanu wiedzy O' badanym O'bszarze jest wykrycie osadów powstałych w dwóch okresach panowania warunkó\v peryglacjalnych. Stosunek glin
do osadów
pozwolił na dokonanie

ustalenia
Oddział l:T~~~~L~l:i~neg(,o
Instytutu
Sos:nowiec,
Nadeslano dnia 15 pa~dz.iem.ika 1975 r.
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Mall,eH BJIO,n;EK

rlI.K.Il.V'JULC<

JllOBJU1HEQA

Pe3lOMe

Bna,IJ;HHa Marra TIaHeB c lOra JiI ceBepa OrpamrqeHa cTyneH5IMJiI B03BbTIIIeHHOCTeH, CrrO:IKeH1IbIX
R3BeCTKaMH cpe,IJ;Hero II BepxRero Tpllaca (<pllT. 1). Me:>K,I\Y cTyrreR5!MH Marro YCTOHtm.BOe OCROBa"
HHe, COCT05Hll,ee 113 TJiH:H Kerrrrepa II p3THKa, rrpe,IJ;pacrrorrararro K 06pa30BaHHlO Brra,IJ;:H1IbI, B KOTOpOH
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B BH2KHeM 30IweHCTou;eHC R B rrepnOg KpOMepCKoro, Ma30BeIJ;KOrO H 33MCKoro Me2KJIegHHKOBHH
oopa30BaJIHCb pe':IHbIe gOJIIillIbI.

B HlDKHeM 30rrJIeHCTOu;eHe, B RCKorraeMOH AOJIIIH:e, pacnOJI02KeHHOH K
OTJI02KRJIIICb rreCKH R rpaBRH (tPHr.

2), B

CB 01' CeJICmUl BCJIeBeCb,

rrep:aOA KpoMepcKofo Me2KJIe,r(HRKOBIDl:, B gOJIHHC, IlpOXo-

g5IIu;eH nOg cOBpeMeHlIOH peKoH, OTJI02KHJIHCb rreCKH, nepeKpbITbIe 3aTeM OTJI02KeBH5(MH 3aCTOHHbIX BO,n; co BpeMeH KpaKOBCKOfO OJIe,n;eHeHH5(. Co BpeMem13TOfO OJIe,n;eHeHH5I B I03lfaCTH paCCMaTpRBaeMOH TeppHTopHH COXpaHHJICH HeIrapymeHHbIH TIJIaCT BaJIymIOH fJIHHbI, a Ha OCT3JIhHOH
rrJIoru;a,n;H pe,n;YU;HpOBaIlHbIe IUlTRa rllm If OCTaTKH JIe,n;HHKOBbIX OTJI02KeHHH.

K

KOHll;y KpaKOBCKoro

OJIeAe:Hemrn R BHa':IaJIe Ma30BeIJ;KOrO Me:llmeAHRKOBbH B rrePHTJIHIJ;HaJIbHbIX YCJIOBHHX 06pa30BaJIHCb
COllrtPJIIOKIJ;HOHHble OTJIO)KemUI (tPHf.

3

H

6). B

rrepITOg Ma30BeI]JCOfO Me)KJIe,n;HHKOBMI K ceBepy

01' cOBpeMeBHoH peKIf o6pa30BaJIaCb fny60Ka5I 3p03HOHHa5( ,n;omma, KOTopaH B ITOCJIe,n;CTBITR
6bwa 3aCbIITaHa. B03BblmeH:HOCTb ITOABeprJIaCb AeHy,n;aIJ;HR, MeCTaMH BITJIOTb AO TpHaCOBoro
OCHOBamm (gmT.

3).

CTa,n;H5( Cpe,n;HeITOJIbCKOfO OJIe,n;eneHHH B CBoeM MaKCI1MaJIbHOM pa3BIfTlUI

OXBaTHJIa BCIO BrraAHHY MaJIa IIaHeB, a KOHTHHeHTaJIbHble JIe,n:'ml:KH 60JIee rr03gHHX CTa,n;ITaJIOB
He AOCTJITJIH ::nOH rrJIoru;a,n;rr. JIe,n;HHKOBbIH pem"etP 6bIJI BnOCJIeACTBITll pa3pymeH, OCTaJIC5( TOJIbKO
KaMOBbIH XOJIM B OKpeCTHOCT5(X BeJIeBeCH (tPJIT.

B

5).

rrepHo,n; 33MCKOfO Me)KJIe,n;B1IKoBb51 B03BblmeHHOCTb no,n;Beprarracb AeIIYAau;HIT H oopa30Ba-

JIHCb rnyooKHe 3P03ITOHlIble pelfHble ,n;OJIH:HbI, pacrrOJIO)KeHHe KOTOPbIX 6JIH3KO K cOBpeMe:HHbIM
(tPHT.

4).

3TH ,ll,OJlliHbI 3arrOJIHHJIHCb B Te':IeHHe u;mma aKKyMyJI5IIJ;ITR, KOTOPbIH rrpo,ll,OJI)KaJICH ,ll,0

BpeMeHH MaKCHMaJIb:HOrO pa3BITTHH 6aJITHHCKOro oJIe,n;eneHHH. PelfHble OTJIO)KeHHH 3arrOJIHITJIH
TaK)Ke nOHH)KeHHYIO qaCTb B03Bblmen:HOCTH, IlpHqeM oopa30BaJIaCb 6aJITHHCKaH peqlIaH Teppaca
(tPITr.

5 H 6).

,l(eIIY,n;au;HH B03BbIilleHHocTH, npOHcxo,n;HIIJ;aH B rrepJITMu;HaJIbHbIX YCJIommx, npHBerra

K qaCTHlIHO:My 06Ha)KemnO OCHOBClHH5( H oopa30BaHHIO COJIHtPJIIOKu;HOiIHbIX rrOKpOBOB. COJIHtPJIIOKIUIOHHble CMbIDbI rrona,n;aJ'ill B OTJIO)KeII¥J1 ,n;0.Jlll1U,I.

R

MeCTHOCTH fiOTeMIICl coxpamIJInCb TOPtPbI

rrepHO,ll,a KOH:u;a 33Mca HJIH HaqClJIa 6aJITIllicKOro OJIe,n;eHeHHH
nepeKPbIThIe oca,n;KaMlI TaKOrO CMbma.

TO}J<p:or

(T.

Kymerrb, M. BJIO,ll,eK,

1974)

H COJIHtPJIIOKu;HoHlfble CMblBbI rr03BOMIOT Ilpo-

BeCTH B peqHhIX OTJIO)KeHHl{X npH6JIH3HTeJIbHYIO rpaHHIJ;y Me)K,IJ,Y 33MCKHM H 6arrTHMcKHM
HeHHeM.

B

rOJIOIJ;eHe B ,n;OJIHHe MaJIa fianeB o6pa30BaJIHCb )lBe 60rree HH3Kue pe':IH:ble TeppaCbI.

Maciej VV'LODEK
THE PLEISTOCENE OF THE MALA PANEW RIVER VALLEY OF THE
LUBLINIEC AREA

Summary
The depression of the Mala Panew river is surrounded on the south and north
by tresholds represented by hills built of Middle and Upper Triassic limestones
(Fig. 1). Less resistant substratum between these tresholds, built of Keuper and
Rhaetian clays, predisposed formation of a depression in which river valleys were
cut in the early Eopleistocene, and the Cromerian, Masovian and Eemian interglacials.
During the Eopleistocene, sands and gravels were deposited in the ancient
valley funning NE of Wielowies (Fig. 2), In the Cromerian Interglacial, sands were
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deposited in a valley running beneath the recent river. The sands were covered by
stagnant-lake deposits before the Cracow Glaciation. Deposits of that glaciation
are represented here by a continuous till layer in SE part and by erosional patches of tills and residuum of glacial deposits in the remaining parts of the area studied.
Solifluction deposits (Figs. 3, 6) originated under periglacial conditions prevailing
at the end of the Cracow Glaciation and the beginning of the Masovian Interglacial. During the Masovian Interglacial a deep valley was eroded north of the
recent river and subsequently buried. The highland area was subjected to an intense denudation, in places exposing Triassic substratum (Fig. 3). The icesheet of the
maximum stage of the Mid-Polish Glaciation covered the entire Mala Panew river
depression, whilst subsequent icesheets did not reach that area. Glacial relief was
later obliterated except for kame hill in the vicinity of Wielowies (Fig. 5). The
highland was denuded and deep river valleys subparallel to the recent valley were
formed during the Eemian Interglacial (Fig. 4). The ancient valleys were buried
during accumulation cycle continuing till the maximum stage of the Baltic Glaciation. Fluvial deposits also buried the depressed part of the highland, forming
the Baltic river terrace (Figs. 5, 6). Denudation of the highland proceeding under
periglacial conditions exposed the bedrock in some places and it resulted in origin
of solifluction covers. Solifluction flows sometimes interiinge with valley deposits.
Peats dated at the end of the Eemian or the beginning of the Baltic Glaciation
(T. Kuszel, M. Wlodek, 1974), covered by deposits of such flow, are known from
Pot~pa village. Peats and solifluction flows make possible rough delineation of
the Eemian/Baltic Glaciation boundary in fluvial deposits.
Two lower terraces of the Mala Panew valley originated in the Holocene.

