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Młodoplejstoceńskie

i postglacjalne stanowiska flor
kopalnych w Koninie

Na podstawie wyników analizy palinologtkznej próbek z profilu Jóźwina wiek
nowoodkrytej serii organicznej oceniono na typoWy interglacjał eemski. Pozwoliło
to na przepro~adzenie porównań i charakterystyki fitofaz optimumklimatycznego opracowanych paleobotanicznlie organdcznych osadów czwar'torzędowY'Ch z proilHu Marantowa - datowanych na br"ru:p - oraz z profilu Gosławic - datowanY'Ch na późny glacjał i holocen. Osadyinterglacjaru eemskiego na tym obszarze
stanowią wazne ogniwo stratygrafi'Czne. Odkrycie ich potwierdza słuszność datowania osadów z Marantowa na brorup.

WSTĘP

... W kopalni węgla brunatnego IW KoninJie IW osadach czwartorzęda
wych, two:rzących nakład węgla, .zostały odsłonięte trzy różnowiekowe
serie organiczne, zaJWiera'jące ,gytie i torfy (fig. 1). Wartość badawcza
tych osadów jestlWysokie'j Tangi ze W2Jgłędu na:
1. Uzyskanie odJkryJWikawych profilów i możliwość pobrania do badań paleobotanicznych pełnych monoliitów a stosunkowo dużej dbjęta
ści i nienaruszO!Ilej strukturze.
2. Wykształcenie gy:tii jeziornych i torfów, świadczące o spokojnej sedymentacji, 00 gwarantuje niezaburzone spektra 'Pyłkowe.
3. Możliwość rekonstrukcji pełnej sekwencji rozwoju raślinności
w obrębie poszczególnych jednostek stratygTaficznych.
4. Wykrycie następstwa czasowego od inte:Dglacjału eemskiego poprzez brerup, późny glacjał dQ późnegQ holocenu włącznie. TegQ typu
sekwencja asadów C2lWariorzędo:wych, datujących odległe w czasie pięt
rastratygraficme na !I1iew'iel!kim obszarze, jest w Polsce jak dotychC7..aS jedyna. Wszystkie wyżej wymienione serie utworów organicznych
występują w poiblliżu, na obsza:rze o ,powierzchni nie przekraczającej
100 km2, w dobrze zrde:flniowa!l1ejsytuacji geologicznej.
Kwartalnik Geologiczny, t. 23, nr l, 1$79 r.
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5. Dobry stan zachowania sporomorf oraz
'bogactwo doskonale zachowanych makrookopowych szczątków roślin.
.
6. Datowanie metodą u'C:
a - stropu profilu z Maranto'Wa (bl'0rup)
na > '52 000 lat (Gro 2566),
ob - profilu z G05ławic (późny glacjał i holocen) - 9 dat otrzymanych w dwóch lalboratoriach: w Groningen (Hl de Vries) i w Hanowerze (M. A. Geyh). Wiek 12 980 ± 130 lat BP
(Hv 2306) dokładnie odpowiada wynikom ana.;.
lizy palinologicznej, datującym najstarszy dryas.
Wiek 11 880 ± 130 lat BP (Hv 2307) jest 2ibież
ny z datą uzyslkaną przez Hl de Vriesa, odpowiadającą starszemu dryasowi. Pozostałe wyniki dotyczą poziO'mów holocenu i umożliwiają
dokładne ustalenie granicy między okresem
preborealnym. i borealnym. Wiek próbki z głę
Fig. 1: LokalizaCja stanowisk bokości 3,60-3,65 m, O'kreślany na 7585 ± 70
Location map
lat BP (Hv 2310), odpowiada okresowi atlantyckiemu, co jest w pełni zgodne z umieszczonymi na diagramie wynikami analizy palinologicznej.
Autorika Składa serdeczne podziękowanie doc. drowi hab. E. Rutlrowskiemu za udostępnienie próbek z profilu Maran"towa i Goslawic oraz
doc. drowi halb. W. Stankowskiemu za udostępnienie pr6bek z profilu
.J6łwin

Jóźwina.

SYTUACJA GEOLOGICZNA
Budowa geologicZlIla wysoczyzny p6łnocnokonińskiej została szczeprzedstaJwiona w pracy E. Rutlrowskiego (1967). Dane dotyczące
nowoodkry,tych, interesujących oSadów z -J6źwina zawarte są IW opracowaniach: W. StanlkOiWski (1975) i A. Stankowska, W. Stanllrowski
(1976).
W roku 1967 E. Rutk.owski - sygnalizował występowanie osadów torfowych w lbezddpływawym zagłębieniu, położonym między Malińcem
a WO!lą Łaszczową. Według oceny tego badacza " ...obszar ich występó~
warna nie wiąże się przestrzennie z obszarem występowalIlia osadów
ol'ganicZlIlych z inte1"staidiału oryniackiegO' ..." (brm-up). TO'rfy 'leżące na
glinie zwałowej zlodowacenia środkowopolSkiego, jak przypuszcza
E. Rutlrowski, ~nowiły wypełnienie odosobnionego jeziorlka, które autor
ten wiązał z iIIlterglacjałem eemSkfum.
Powrtórzooiem takiej sytu'a cji wydaje się być seria orgalIliczna zło
żona z gytii i ;torfów w!ieku eemskiegO' z J 6Ź'Wina, widoczna na schematycznytm przekroju odkryiWkIi. (fig. 2). · Osady organiczne leżą tu IW zagłębieniu W glilIlie ~wa'łQwej 7JlooOlWacenia· środlrowopolskiego. Według
PL StankOlWskiej i W. Sta,n!lrowSkiego (1976) O'Sady z Jóźwina zostały
zalkumulowane w bezodpłylWo.wym zagłębieniu, a nie w dolinie jak osa,;.
dy wieku Ibnorup IW Marantowie.
gółowo

Tabela 1
Tabela procentowa sporomorf z profilu
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Fig. 2. S~hematyczny przekr6j odsłond.ęcia J6źwin (bez skali) według W. stank:orwskiegQ (1975)
.
Sketch sedtii.on throu~ the J6źwin locality (not to sdale) after W. Stan'lrowski
(1975)
.
.
mulkil.; 3 - ±wirY; 4 - pi,askl; 5 - osady ~oceńBk1e (iłY); zlGdowace.nl.e
6 - glilna górna, 7 - ~ dolna; :z!lodowaceDJie środ1ro"WqlOlskie: 8 - glina. g6ma,
9 - glina dolna; 10 - osady m10ceńsklle (węgiel brunatny); 11 - ko,pa1ne osady ,organlcme
1 ~ peat; 2 - sUta; li - gmvel's; 4 - sands; 5 - Pllocene deposits '(claYB); BaJlt'ic Glac!1a,tio.n: 6 ltIll. 7 - lower W; !M!Jd-!PoUsh GtaclatllOn: 8 - upper _ , 9 - lawer W;
10:-- Miocene d.eposits (brown ooal); llI. - . ~ orgamc deposlts
1 -

torf; 2 -

bałtycklie:

uwer

Z odkryJwki J óźwin pobrano
serię stanowią wstępnie Ibadane

próbki z drwru serii oxgatlicznych. Dolną
paooologicznie oSady interglacjału eemskiego. Ich sytuacja geologiczna wydaje się być dooyć jasna. Są one
bowiem ,bezpośrednio podścielone ,gliną zloooWlaCenia środkowopolskie
go i przykryjte diwiema glinami· zlodowacenia bałtyclriego. Górna seria
organiczna jest podścielona warstwą bruku i przykryta warstwą piasku
oraz niewątpliwie młodszą gliną zlodowacenia ibałtycldego. Być może,
seria górna, usy:tuawana pqwyżej ooadów wieku eetmSkiego, po szczegółowych baldaniacll pa1indlogicznych okaże się lSynchroniczna z utworami
organicznymi Marantowa określonymi .na brmup.
OMÓWIENIE DIAGRAMU PYŁKOWEGO

Diagram pyłkowy z faz optimum !klimaty'cznego badanych osadów
organicznych (fig. 3) ilustruje różnice w roowoju roślinności w profilach Jóźwina, M8!l'anrowa i Gosławic.
Profil pyłkowy mrterglacjaru eemskiego w Jó7Jwini.e reprezentuje
fitofazy Lasów l'iścialStych. Początkpwo panują dąbrowy mieszane z licznym udziałem d~u {Quercm) - 33,0% i leszczyny (Corylm) maksym8'lnie do 75,0% (przy Uczeniu AP = 100,00/0-328,00/0) udziału, a następnie dominują lasy grabowe z olszą i leszczyną (15%
udziału). Drzewa
iglaste stanowią nieznaczną domieszkę. Należy tu przyjąć jednakże poprawkę, gdyż przy szczegółowym opracowaniu profilu mogą prawdopodobnie wystąpić jeszcze wy~ maksima dominujących drzew w fazie
dąbrów mieszanych. Niezależnie od tego dotychczasowe wyniki badań palinologicznych dobrze dokumentują optimum klimatyczne interglacjału
eemskiego.
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Profil MarantoIWa repremntuje fitofazy lasów iglastych z sosną (Pinus) i świer!ldem (Picea). Z drzew liściastych obserwuje się ekspansję
olszy (Alnus). Początkowo duże znaczenie przypada lipie drobnolistnej
(Tilia cordata M i 11.). W śladach występuje dąb (Quercus), wiąz (Ulmus),
a grab ,(Carpinus) i leszczyna (Corylus) nie przekraczają 10,0% udziału.
Profil -p~owy z Gosłarwic, charakteryzujący holoceńskie optimum
klimatyczne, cechuje 2lbiorowiska leŚt1ez przewagą sosny (Pinus) i brzozy (Betula). KomponenJty lasów liściastych nie osiąga'ją łącznie 20,0%
ogólnego ud2n:ału. Leszczyna (Corylus) wykazuje wyż-sze wartości niż
W profilu Marantowa, nie osiągając jednak 15,00/0. Swierk (Picea) poj/lJwia się sporadycznie.
Na uwagę zasługują nieZJWykle 'b ogate 2'lbrory makroskopowych szcząt
ków roślin. Wedrug K. Toibolskiego (inf. ustna) w osadach Jóźwina 1
z-n:ajdują się takieegzdty'ki, j~k Brasenia, Dulichium i tn.
Porównując maikroiElorę z Mar/lJOtowa 5. Gosławic 2 OibBerwuje się b0gatszy udZiał form makroskOlpOwych szczątków roślin w profilu Marantowa, legitymujący się 62 taksonami. W profilu Gosławic odkryto natomiast
17 gatunków, których nie znaleziono w osadach Marantowa. Glówne róż
nice między tymi dwoma profilami , dotyczą większej licZby gatunków
roślin żwiązanych z runem leśnym oraz duiJej liczby gatunków rdestnic
(Potamogeton) w zbiorze kopalnym z Marantowa; W Goslawicach owocki
rodzaju Potamogeton reprezentują tylko 4 gatunki. Charakterystyczny dla
profilu Goslawic jest zbiór owoców i nasion roślin wskaźnikowych takich
jak: CeratophyIlum .(ok. 100 okazów), Najas (ok. 700 okazów), Nymphitea (ponad 500 okazów) i Cladium mariscus o niespotykanej liC2lbie ponad 800
oka'zów.
Wartość makrofJory z Gosłaiwlc polega 'me tytlko na ilości, ale
przede wszystkim na jailrości szczątków. Jeśli u~lędJni się okbliczni6ść.
że wspólcześnie Ceratophyllum, Claudium ' i Stratiotes rozmnażają się glównie wegetatywnie, a w profilu Goslawic zachowaly się s-etki owoców, to
zjawisko ma swo~ą ;wymowę.
..
DYSKUSJA WIEKU OSADÓW · MARANTOWA

. Z/lJliczenie serii organicznej Marantowa na podsiatWie wyników analizy paleOibotanicznej do okresu 'bmrup ·(Z. Borówko-Dlużakowa, 1967) bu-·>
dzilowiele kontrowersji. Większość dyskutantów skłonna była widzieć - te
-------------------------------------------------~----~---

Fig. _3. Diagram pyłkowy - fazy optilmum 'kliimatycznego różnowiekOwych osadów
organicznych na obszarze Konina (we<iługOlbHczeń AP
NAP = 101JO/o)
Pollen diagramme - dimatic optimum phases of depasits af different age (accortling 'to cal<lU1.altions AP
NAP = 1000/0)
.

+

+

1 - :fauna: 2 - gy1;1a: 3 - iIlor.f: 4 1 - fauna; 0 - gyttja; 3 - pe8Jt; 4 1 Mak:rof1ora z osa1iów
boleldego.
I

przez

pd!IJSek:

sand

Jóźwina jest

obecnie opracowywana przez doc. dra hab. K. To-

Wyrukt badań ma'krof1orystYCŻllych z osadów Gosławic w przygOltowaniu do druku.'
autorkę"
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osady w interglacjale eemskim, a nawet starszym. Decyzję ustalenia wieku na bmrup oparto na zasadzie eliminacji.
Na podstaJwie warunków geologicmych, przedstawionych przez
E. Rutlrowskiiego (1967), asarly organiczne Mamntowa n.a1eżą do . młod
szego plejstoOOIllU.. Glirul ~ałowa zlodowacenia śro:dilrowopolskiego, podścielająca te osady, wykIlucza datowanie serli. ~ i torfów na wtiek
staI\9Zy od interglacjału eemskiego. Przykrycie ich gliną zwałową wyklucza natomiast wiek holoceński.
Roopatrując angumenty paIleobotaniczne wiadomo jest, że ani wśród
sporomorf, ani wśród maIkroskopowych szczątków roślin - mimo mespotY'kanej ich liczebności - nie stwierdza się żadnego okazu roślion
egzotycznych. Gdyby osady pochodziły z interglacj'ału hOtlsztyńsldego
lub eemskiego nailemłdby się spodziewać elementów flory egzotycznej.
Profil pyłikiOwy nie ma odpowiednika iW znanych profilach pyłkowych
interglacjallU hdlsztyńskiego przErle wszystkim z uwagi na niislroprocentową krzywą pyłku graba ~Carpinus) i duży udział pyłku litpy (Tilia). Nie
ma też Z'bieżności odkrytej flory z florami interglacjału eemskiego. Optimum klimatyczne tego interglacjału charakteryzuje się niskoprocentow!l
kI-Lywą pyłku sosny (Pinus) i bogatym udziałem drzew dębowego lasu
mieszanego takich jak: d~b (Quercus), wiąz (Ulmus) i lipa (Tilia) oraz
niepowtarzalną kulminacją pyłlru leszczyny (Corylus), osiągającego 300,00/0 .
przy liczeniu: pyłek drzew (A:P) = 100,00/0. Po fazie lasów dębowych na~ępuje w tym optimum Iklimatycznym faza mieszanych lasów graJbowych
z kulminacją graba (Carpinus) do 80,00/0.
Charakterystyczną cechą opjtimum klimat~ego datowanego w profilu z Maran.towa są niskie wartości pyłku za-równo graba, jak i leszczyny. Panowało wówczas ztbiorowasko roślin o niższych wymaganiach
siedliskowych. IDominującymi drzewami były świerk (Picea) i ols1;a (AInus). Elementy lasu dębowego, jak dąb (Quercus) i wiąz (Ulmus) wys1ę
powały w nieznacznym procencie.
W roku 196-5 Z. Janczyk-Kopikowaopraoowała typowy profil interg1acjału eemSkiego IW KaliskIiej kIOło Cboidcza, OIdIległej zaledwie o 50 km
od Konm. Mlimo że obydwie serie oSadów organicznych leżą pod ~y
kryciem młodszej gliny zlodowacenia bałtycldego, to Bora jest jednak
nieporównywalna.
Optimum klima:tY'Czne w profilu Marantowa było znacznie chłodniej
sze od optimum klimatycznego interglacjału eemskiego. Potwieooza to także ma:kroflora Marantowa, rep~tująca Z'biorowisko roślinności wodno-lbagiennej, umiarkowanie chłodnej, bez roślin termofilnych.
Wiek profilu flarystycmego z MarantoiWa !był dySlrusyjny wskutek
swojej odrębności W momencie jego opiS8!1lia nie było odpowlieldnika tego
typu profilu w og6le w czJwa.rtorzę!dzie. Nie pasował 00 do proillu
.z chłodną florą .interstarliaJlną ze względu na zbyt rozwiniętą Borę leś
ną, a nawet z powodu rz1bYif: dużej miąższości osadów organicznych.
Wkrótce po apuiblilkOiWaniu profilu Marantowa został opisany profil wieku brerup 1; PO.dgłębokiego na Lubelszczyźnie (Z. Janczyk-Kopikowa,
1969). Miąższość osadów przelkraczała tam 10,0 m, zatem. iW'ątpliwość co
do miążs.zośd osad~ została usunięta. Wda1szym ciągu jecmak wiek
profilu z Maran.t0lW8 bud71ił kontrQwersje, rożniąc się ~byt "ciepłym"
spek.trum p~ IW fazie optdmum kilimatycznego. We wszys1lkich
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bowiem profilach datowanych na brmup, łącznie z profilem Marantowa,
w fazie optimum klimatycznego dominuje olsza (Alnus) i świerk (Picea).
W profilu Maran1lowa między kulminacjami tych drzew występujedodat
kowo kulminacja pyłlku lipy (Tilia). Metodą biometryczną udowodniono
~Z. Borówko-Dłużakowa, 1967), że w znacznej większości pyłek ten należy
do gatunku lipy dr<JIbnolistnej (Tilia cordata M il i.); o 'którym wiadomo,
że ma znacznie nJższe wymagania siedliskowe i klimatyczne od lipy szerokolistnej (Tilia platyphyllos S c o p.); panującej w interglacjale eemskim.
Do wznowienia dyskusji nad wicldem profilu z Marantowa nadarzyła się sposobność po 10 latach, dZięki pobraniu próbek z nowego odsło
nięcia seni organicznej w Jóźwinie przez doc. dra hab. W. StankowSlkiego
i udostępnienie ich do analizy palinologicznej. Uzyskane wyniki (tab. J)
świadczą o obecności poszukiwanej flory eemskiej. Wyniki tych ibadań
zreferowała autorka - na zaproszenie W. Stankowskiego - na sym~
zjum pt. "Metody badań utworów morenowych" (INQUA) w Koninie.
Nowoodk:ryta seria r. J óźwina - typowego profilu intel"glacjałueem
skiego - stanowi dowód i :pdtwierdzenie słuszności oceny wieku profilu z Maran1x>wa na okres młodszy od linterglacjału eetmski.ego, czyli
br0r\1p.
Flory J ó2Jw1ina i Maranoowa są niewątpliwie ll'ÓŻnowiekowe. Osady
JÓŹlW!ina poprzedzają sedymentaoję osadów Marantowa, a osady Gosła
Wic reprezentują późny glacjał i hOilocen.

IZARYS WSPOLOZESNEJ FLORY.I KLIMATU OKOLIC KONINA

Do niedawna był to region zaniedbany pod względem gospodarczoNie zajmOWaino się talkże ,badania!Ini flory. Dopiero w
1931 r. A. Wodziczko opublikował obserwacje dotyczące obfitego występowania ł'elik!tu glacjalnego .-brzozy niskiej (Betula humilis) nad
J ez. Gosm'WSlkim. Do szczegółQwych Ibadań florystycznych przystąpiono
z chwilą uruchomienia Ilropalni węgla b~unatnego, co było sygnałem
zagrożenia szybko zmieniającej się szaty rośUnnej. Z inicjatywy prof. dra
Z. Czu'bińskiego, ówczesnego kierownika Zakładu Systematyki i Geografii
Roślin Uniwersytetu Poznańskiego, J. Kwiatkowski (1956) prowadził badania florystyczne w olrolicach Izibicy Kujawskiej i Sompolna, A. Brzezińska (1958) w powiecie konińskim i W. Zukowski (1961) we wschodniej
Wielkopolsce.
Według A. Brzezińskiej lasy powiatu konińskiego pokrywają 19 992
ha powieliZchni. Zajmują ooe gleby naJleżące do średnio- i słabo zbielicowanych piasków, a taJkże średnio- i słabo gliniastych oraz zapia~ych glin. Autorka rozróżnia 4 typy ~biorowisk leśnych: bory mieszane, lasy mieszane, bory świeże i olszyny. Ogólnie biorąc głównymi
rodzajami ~Ostanu są: sosna (Pinus) i dąb (Quercus), z pozostałych
drzew najliczniej występuje oIsza (Alnus).
Bory mieszane przewam'ją nad :borami właściwymi. Są one zwią-
zane z glebami żymiejszymi, wykształconymi na piaskach słabo gliniastych lub gliniastych dostatecznie nawo:dnd.onych. Drzewostan tworzy
-lru:1tuł'alnym.
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ca:asem brzoza, grab i in. W podszyciu występują CoryEvonymus europaea, Rubus caesius, Crataegus monogyna.
a w runie Anemone 7temorosa. Fragaria vesca, Veronica chamedrys,
Galeobdolon luteum,Hieracium, Maianthemum, Violla silvestris i m.
OsoblLW:Qśdą z!biorowisk ' roślinnych . jest występująca w .zachodniej
części Jez. Gosławskiego brzoza .niska (Betula humilis S c 11 r a n k .). Jest
to krzew o wyoo1rościi. 0,5-2,0 m. Jako reli'kt glacjalny spotyka się go
gł6wnie IW Polsce rpółnoc.n.ej. ,2Jwanty zasięg brzozy niskiej rozciąga się
wzdłuż BałtylkJu. RozpowSzechniona jest też w południowej Szwecji,
srodkowej częśc~ ZSRR, sięgając po Ural, Ałtaj i Kamczatkę. Brzoza nis1m. znika ze swych stanowisk: wskUltek melioracja torf9wisk i eksploatacji torfu. Jest rośliną chroni<mą.
Uważne spojrzenie na Ilropalne :flory Konina (1 .,..,.. pokłady węglą
brunatnego z trzeciorzędu .!Opracowane przez . G. Krempa, .J.Ra.niecką
-Bobrowską, I. GraibowSką, A. Smólską,J. Mamczar; 2 termofilna
flora int,erglacjału eexnskiego; 3 - młoooplejstoceńs.1m flora wieku brerup, cieplejsza od ~ynchron;icznych flor Polski; 4 - pełnast,lkcesja florysty~a postglacjam~ z ni~potY'kaną dotychc~ .bujną, owocującą
roślinnością jerziorną) zmusza do zastanowienia się nad przyczynami
ulllożIiwiającymi szczególnie bogatą wege~ację tęrmofilnej roślinności na
j$ym oł;lSzarze, a rwrÓŻinym czasie. Przyczynna.1eżąłoby szukaĆ przede
wszystkim IW specyficznych, paleogeografi~y~h · :wa~ach tegoqbszaro.
Obserwując współczesny klimat powiatu lrooińskiego A. Brzezińska
(1958) stwierdza taklże pewną jego odrębność. Jest to klimat charakterystycz.ny dla krainy .wielkicł). dolin - zmięnny,przejściowymiędzy
kontynentalnym klimatem Europy Wschodniej a oceanicznym Europy
Zachodniej. Zimę cechują zmieniające się wpływy oceaniczne i lądo
we .,..,.. ~osunkowo krótk~e okresy mrozów przerywane odwilżami.
. Poki-ywa śnieżna poWstaje i zanika kilkakrotnie, czego nie spotyka
się w klimacie koritynentahiym (J. Kostro.wicki, 1957). Srednia roczna
opadów okolic KOnina wynoSi ponad 550 mm. Porównując roczne' sumy opadów Konma z opadami pobliski!!h 'byłych powiatóW (Koło i Turek) notuje się przewagę piervvszych. Bardio ważna cila rozwoju roślin
ności jest długość okresu wegE!tacyjnego, który trwa 215 dni (A. Brzeziil$ka, 1958)~Srednia temperatura roczria. dla tego okre$u wynosi co najmniej ' 5°C. Z tegq teżw~ględu Corylus avellana zakvv'ita w końcu sty- .
cznia, podcza:; gdy w innych ' częściach Polski w lutym lub w marcu.
sosna i

dąb,

l~Q;vellana,

Zakład stratygratf1, TektoIilld
J Paleogeogratf1
Inl!~tu Geol'l)gtcznego
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3o$WI BOPYBKO-,[OIY)KAKOBA

BEPXHEI:I.JIEAcrOi(lmOBAJI ~H . TI<>C.JIF.JIE):J;B:MIHCKOlIAEMAH:'
Cl»JIOPA' B ' K.OHHHE
·, Pe3IOMe ,

Ha TeppJrl'opHB: pa3pa60TXII 6yporo yrłUl.lJ .KOHHHe ~HO Be~en:a B3Y'1eHHe 'IeTBePTJI'IH&IX
OT,l'IOlKClłd, DOIq)LlBaIOlII;Hlt. yrom.m.xe IJ.IlllCTI>I:B o6Hlll1teB1D1X OTKP~o 3. Pa3HOB03PacTH&lX

cepJIH c opr!lHHKotł, COCTOmąre B3.I'lITTHH H TOP$9B.($m. 1). BepJqleIl.lIeJl:crOQeHoBwe OTJIOJreHWI
B103BHlIe ' H

MapamoBe,

3aJIeraIOT MeE,ZJy MOpeHHhIMH

rJIHHaMH: Cpe,ll;lleDOm.cxOro

H

611JlTll1t•

.CK0t:90JIe~ . ($HI\ 2).CaMWIMOJIO.D;8JIcep~ B t~axanyMyJIHpOBaJIaCl, BO ~pe~
D03,D;JreI'O OJIe~eHeHWI H B rOJIo~eue.
,,",
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06pa3I\hI AJllI IJaJIe060Tl1Bll'lecKOro alIll.JIH38. OroHpamrCL B D;em.IX MOHOmiTax cpaBHHTeJlhKO
6om.mo:it MOm;u:OCTH OT 6,5 ]1,0 10,0 Mo
AeTam.HO Ji3Y'leHa MBXPO- H MBXP04>JIopa B pl13pe3ax: Map8Jl'I'YB - B03pacrliPlPyn (3.
pysxo-AJJylKaxoBa, 1967) - H rOCJIallHD;e - n03,naee OJIe]1,CHeaHe H rOJIOD;CH (3. :SOpysxo-)VIyzaxOBa, 1969, 1970).
BJ.I3L1BlUI pl13HOrJIaCHJI B03Pacr OTJIOlJ[eHB1l: B MapaHToBe,' XOTopIile DO MHeHHlO60JILllDlllCTBa Y'JllCTHBXOB ]I.HCXYCQIH CJIe]I.YeT 0TllecTH X 33MCXOMY, a MOlKCT 6l>lT.& H X MI13OBeD;XOMY Me]£JIe,lJ;BHXOBIdO. B nocne]I,Hee BpeMJI aBTopoM npo,lJ;eJIaH npe]I,Ba~II8JIHROJIOrH'l~ 8BIlJIB3 06pa3ll1l H3 pI13pe3a 103B1Ili. OnqIIilTIile IJIiIJJI>D;eBIile CIIeXTPIiI OTHOCJITCJI X cllHTOtlJl13aM KJlHMllTH'IecKOrO ODTHMYMll H 0]I,H03Ha'lll0 n03BOJIJllOT OTHecTIl' H3ycraeMIi1e .0TJIOxreBJ[ll J: THUH'IHOMY 33MCXOMY MexJIe]I,HHJ:OIII>IO. 1imu'O.IQlPJI 'ICMY OTHeceHHe OTJIOxreHB1l: MapaHToBa X DepJlO]I,y
liPlPyn nonygJIo cepJ>e:31iyIO no.!t]I,ep:IIIXY.
Pa3.nH'IBJJ: B pI13BHTH1l ~OCTB 103BlflIl1, MapaHToBa H rOCJJa,BBI{ nOXl13aHO Ha cllar. 3.
Ib.t.m.n;eso:it pI13pe3 33Mcxoro M~OBLJI B 103BHHe noXl13Ii1Bl1.eT clluoclll13Iil JIHCTBeHBIiIX JIecoB. Clia1JaJIa npeo6JIa]I,a1OT CMCllI8HHIiIe]I,Y60BIile neca c6oJll>JllllM co]1,eplKaHHeM.QY6a
(Quercus - 33,0%) H OpeIllBlOOl (Cory/us) - MaxCBMaJIbHoe XOJIH'leCTBO xoroporo AOCTIIl"aeT
75%,06mero COCTaBa, a 38TeM npeo6JJ8]I,1UOT rpa60BIile (Carpinus) JIeCa C om.xoil: (AInus) H opemHBXOM (Coryius). XBo:ltHIile JIeCa COCTaBJIJIIOT He3Ha'lHTC1lI>1lYIO npHMeCl>.
B ,pa3pe3e MapaHTOBa npeo6JIa,lJ;1UOT XBob&Ie JIeCa C COCl!:o:it (Pinus) H . em.1O (Picea). Ib
JIJICTBCHHL1X JIecOB aa6JIIO.naeTCJI 3XCID1BCl1J1 OJJJ,XH (Alnus). BBaUJIe 6om.moe 3Ha'lCHHe HMeeT
MeJIXOJIJICTBeHHaJI JIHDa (Tiiia cordata Mill.). 0rMe'llUOTCJl npH3HaXH ]I,Y6a (Quercus), BJI3a (Ulmus),
a rpa6 (Cqrpinus) H OpeIllHHK (Coryius) He npeBIiIlIIIllOT 10,0% 06mero co]I.ePlIalQ:HJI.

:so-

rOJIOD;eHOBIi!:It XJIHMllT.ll'lecKH:lt ODTHMYM B rOCJIaBHD;8X xapanepea HaJIH'lHeM JIecoB C npe6epiS3I>I (Betula). Coc'raBlIIiIe 'IaCTH JJlICTI!CIJHIiI JIeCOB He ]1,OCTHraIOT
B cyMMe 20% 06mero CO]I.eplDHHll. OpeIllBlOOl (Coryius) 3]1,eCL 60m.me, 'reM B pa3pe3e MapaaTOBa, HO He 60JIee 15,0%. Em. (Picea) nOJlllJDleTCJI TOJIldCO H3pe]I,Xa.
CJIe]I,YeT nO]I,'lepJ:HYTb, 'ITO BO seex H3ycraeMIiIX B KollllllC CCPHJIX nOJIHOCTI>IO COXpa.JDI.IlBC&
nOCJIe]1,OBaTem.HOCTI> PI13BHTHJI PacTHTem.HOCTH, xaparrePHO:it AJllI pI13HIiIX no B03p8CTy OTJIom:lIB1I:. ITopo]I,Iil pl13pe3a. BI03BHHe npe]I,BaPJIIOT ce]I,HMeHTllD;HlO OTJIOxreHB1l: MapaHToBa, a .pa3pe3 B rOCJJallHD;8X perHCTPHPYeT H3~ cllJIOPIiI n03]I,HCI"O OJIe]1,eHeHHJI H roJIOIleH8..
~eM COCHIiI (Pinus) H
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LATE PLEISTO'CENE AND POST.. GLACIAL FLORAL LOCALITIES IN
KONIN
Summary
Quaternary deposits forming a blanket of brown coal deposits in the Konin
mine have bean studied for several years. The earth works exposed three series
of organic deposits (gyttja and peats) of different age (Fig. 1). Late Pleistocene
deposits from JMJwin and Marant6w separate tills of the Middle-Polish and Baltic
Glaciations · (Fig. 2), and the youngest organic series, known from Goslawice,
belongs to post-Glacial deposits.
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SampleS for paleobotanic analyses were taken in the fonn of full, relatively
thick (6.5 to 10.0 m thiCk) monoliths. The detailed micro- and macrofloristlic
studdes oovered the profiles of deposits 'Of the BrerUip age from Maranlt6w (Z. Bor6w!k'O-DluZakowa, 1967) and those of the Late-GlacIal and Holocene age from
Goslawice (Z. Bor6wko-Dhlzakowa, 1969, 1970).
The age of deposits from Marantow has been the ·subject· of controversy.
Accordiing to some viewpoints, 'the deposits could be assigned to the Eeemian or
even Masovian Interglacial. '11he prelumnary palynological analysis of samples from
the J6Zwin profile was recently made by the author. The pollen spectra obtained
are representative of phytophases of a climatic optimum and unequivocally indicate
Eemian age of these deposits. This dating gives further support f'Or the Brerup age
of the deposits from Marantow.
The diagramme 'Ofphytophases of climatic optimum (Fig. 3) illustra.tes differences in development of vegetation from the J6zwin, Maran't6w and Gosiaw:ice
profiles.
The pollen dIagramme of the Eemian Interglacial from J6zwin represents
phyltoiphases of deciduous forests. The lowermost part of the diagramme reflEiCts
predomination of mixed forests with large share (3ge/.) of oak (Quercus) and
hazel (Cart/Zus). The 'share 'Of the latter was up to 75'/0 a't the most. Higher parts
of the section are charao'terized by predominance of hornbeam (Carpinus), alder
(AZnus) and hazel (COTt/Zus), with small admixture of conifers.
The Marant6w profile is cllaracter'ized by predominance of conifer forests
with pine (Pinus) and spruce (Picea). Deciduous trees are represented by alder
(AZnus), the share of which begjinsto predominate. The share of small-leaved
lime (TiZia cordata Mill.) is in$1fially large. Oak (Quercu,) and elm. (UZmus) occur
in trace amounts, and the of homlbeam (Carpinu,) and (hazel (CoryZu,) is below
10'/0.
The Holacene climatic optimum from Gosiaw:ice is characlerdzed by f'Orest
assemblage with domlination of pine (iPinus) and birch (BetuZa). The shaTe of all
the components of decidu'Ous forest is below 200/0. Hazel (CoryZus) is here more
frequen't than in the Marant6w profile but :its share is still bel'Ow 15%. Spruce
(Picea) is occ'asiona1.
Attention should be paid 'to the fact that all the studied organic serIes from
Komn display f.ull successi'Ons of luxuriant development of vegetation 'Of the
three periods mentioned above. The depolsiiits of the J6zwin profile are older ,than
those from Marant6w and the Goslawice profile presents the record 'Of changes
in flora in the Late Glacial and H'Olocene times.

