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Leszek LINDNER

Wiek tarasów zalewowych rzek świętokrzyskich
w świetle : datowania "poziomu czarnych dębów"
. metodą 14C
Na podstawie oznaczeń wieku bezwzględnego "poziomu czarnych dębów" (1300 ±
130 lat BP, 1190± 120 lat BP), zachowanego w tarasach zalewowych rzek święto
krzyskich, stwierdzono, że akumulacja piaszczysto-madowych osadów tarasowych
pokrywających ten poziom była wynikiem wezbrań powodziowych w czasach historycznych. Do powstania tych wezbrań wydatnie przyczyniało się karczowanie lasów
przez naszych przodków, zdobywających od VI-VU w.n.e. coraz to nowe obszary
przydolinne pod uprawy rolne.

WSTĘP

Podczas prac nad czwartorzędem zachodniej CZęSCl regionu święto·
krzyskiego (L. Lindner, 1971, 1977) sprofilowano szereg odsłonięć wosadach tarasów zalewowych głównych rzek tego regionu. Najciekawsze oka·
zały się te odsłonięcia, w których pod kilkumetrową serią piaszczysto;..madową natrafiono na powalone czarne pnie drzewne o średnicy do 0,6 m,
określane często mianem "powalony las", "warstwy czarnych dębów" lub
"poziom czarnych dębów". Pnie te naj liczniej występują w środkowym
odcinku doliny Czarnej Sulejowskiej i Czarnej Nidy (fig. 1), gdzie miejscowa ludność eksploatuje je na opał.
W przypadku doliny Czarnej Sulejowskiej wydobywanie i suszenie
pni odbywa się przede wszystkim w rejonie Tamy i Maleńca, w miejscach
znanych już I. Jurkiewiczowej (1952, 1968) i S. Z. RÓŻyckiemu (1972), którzy akumulację pni wiązali z młodoholoceńską działalnością powodziową,
niszczącą bujne lasy z fazy atlantyckiej holocenu. Analogiczną interpretację genetyczno-wiekową przyjęto dla poziomu czarnych pni drzewnych
występujących w dolinie Czarnej Nidy między Wolicą a Tokarnią (M. Hakenberg, L. Lindner, 1973). Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku interpretacja taka wydawała się być zgodna z danymi paleobotaKwartalnik Geologiczny, t. 21, nr 2, 197'1 r.
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nicznymi (K. Szczepanek, 1961), jak też rozważaniami nad holoceńskim
rozwojem koryt rzecznych tego regionu (E. Falkowski, 1971).
Szczegółowe badania tarasów zalewowych .rzek świętokrzyskich wyka. zały ichczteroetapowy rozwój, prowadzący do uformowania czterech wyraźnych stopni (I4- I1), z... których trzy wyższe świadczą o meandrowym
typie przepływu rzecznego, zaś stopień najniższy reprezentuje współ
czesny odSyp rzeki roztokowej.

Fig. l. Szkic sytuacyjny analizowanych stanowisk występowania poziomów czarnych
pni drzewnych, tzw. czarnych dębów
Location map ,o f .studied localities of the black trunk (black oak) horizons

Ostatnio dzięki pomocy finansowej Komitetu Badań Czwartorzędu
PAN zaistniała możliwość określenia wieku bezwzględnego wspomnianych
pni metodą 14C. Otrzymane wyniki zmuszają do znacznego .,odmłodze
nia" charakteryzowanego poziomu, a tym samym i wyżej leżącej serii
piaszczysto-madowej tarasu zalewowego. Jednocześnie pozwalają one,
wraz .z innymi danymi, na próbę szerszego spojrzenia na warunki akumulacji aluwiów holoceńskich regionu świętokrzyskiego oraz na · dokonanie porównań z analogicznymi utworami stwierdzonymi przez E. Mycielską-Dowgiałło (1972) w dolinie Wisły koło Machowa.

CHARAKTERYSTYKA I WIEK OSADÓW
TAMA NAD

CZARNĄ SULEJOWSKĄ

W rejonie Tamy osady tarasu zalewowego (I) Czarnej Sulejowskiej
w rozciętą erozyjnie powierzchnię tarasu nadzalewowego (II),
wznoszącego się 5-6 m nad poziom rzeki (fig. 2). W obrębie analizowanego odcinka doliny taras nad zalewowy wykształcony jest w postaci
stosunkowo szerokich (0,5-2 km) listew piaszczysto-żwirowych (fig. 2,
warstwa 3) ciągnących się po obu stronach .rzeki. Cokół erozyjny tego
są włożone
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tarasu tworzy glina zwałowa zlodowacenia ŚI'odkowopolskiego (warstwa 2)
lub płytko występujące piaskowce liasowe. Początków akumulacji osadów
tarasu nadzalewowego należy upatrywać już w schyłkowej części interglacjału eemskiego {I. Jurkiewic~owa, 1968) · lub we wstępującej części
zlodowacenia bałtyckiego. Ostateczne uformowanie . powierzchni tarasu
nadzalewowego przypada na moment maksymalnego rozwoju. warunków
peryglacjalnych w czasie tego zlodowacenia (L. Lindner, 1971).
Taras zalewowy {X) Czarnej Sulejowskiej składa się tylko z dwóch
wyraźnych stopni: =wyiŻszego wznoszącego się do 1,5~2 m nad średni
poziom rzeki - i niższego - o wysokości względnej do 0,5 m reprezen-
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Fig. 2. Przekrój geologiczny przez osady tarasu zalewowego

(1,-11) Czarnej Su1ejowskiej w Tamie
Geological section through the Czarna Sulejowska f1ood-terrace deposits (1,-11) at Tama
Zlodowacenie środkowopolskie: 1 piaski różnoziarniste; żółte
z wkładkami żwirów, 2 - glina zwałowa; zlodowacenie bałtyckie:
3 - piaski różnoziarniste ze żwirami, żółtoszare (taras II) ; holocen: 4 - piaski średnio- o i gruboziarniste, szare i żółtoszare, z wkład
kami mad i torfów oraz poziomem czarnych pni drzewnych (taras .
14), 5 - piaski różnoziarniste, :!:6łte (taras II)
Mid-Pollsh GIaciation: 1 various-grained, yellow sands with
gravel intercalations, 2 - tiU; BaItic GIaciation: 3 - various-grained, yellow-gray sands with gravels (terrace U); Holocene: 4 medium- and coarse-grained, gray and yellow-gray sands with
sUty apd peaty intercalations and bIack trunk horizons (terrace
14), 5 -. varlous-grained yellow sands (terrace 11)
,

towanego przez współczesny odsyp korytowy ' (fig. 2). Wyższy stopień
opisywanego tarasu (14) 'budują szare IU!b szarożółte piaski średnio- i gruboziarniste (fig. 2, warstwa 4) z wkładkami mad, torfów oraz z poziomem
czarnych pni drzewnych (tabl. I, fig. 5 i 6), występujących nIe tylko na
całej szerokości doliny, ale również w jej wyższym i niższym odcinku.
Analizowane pnie osiągają do 3-6 m długości. Większość z nich jest
poztbawiona bocznych odgałęzień i kory oraz nosi ślady Obróbki ręką
ludzką (tabl. II, fig. 7 i 8). Z reguły występują one nieco poniżej średnie
go stanu wody w rzece, a w przypadku znacznego nagromadzenia nadają
jej czarny odcień. Poziom czarnych pni drzewnych oddziela jednocześnie
,górną, 'b ardziej madową część tarasu od części dolnej, bardziej piaszczystej.
Znaczna ilość czarnych pni drzewnych, występujących vi dnie koryta
oraz u podstawy współczesnego odsypu korytowego (fig. 2, warstwa 5),
uniemożliwia głę'bsze przerabiacie aluwiów. Przejawia się to również
w obecności wyraźnego progu w ' profilu podłużnym rzeki i jest jedną
2i przyczyn jej "dziczenia".
.
8
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Na przekroju geologicznym (fig. 2), poza . lokalizacją sond i odsłonięć,
zaznaczono również miejsce pobrania ·próbki drewna do oznaczeń wiekowych metodą 14C. Oznaczenia te, wykonane w Instytucie Fizyki Politechniki Sląskiej w Gliwicach pod kierunkiem: prof. dra W. Mościckiego, wykazały wiek 1300 ± 130 lat BP Gd 360. Możha więc sądzić, że ok. 1300 lat
temu(VI~VII w.n.e.) w wyniku erozji bocznej lub,- być może, przy
współudziale człowieka (M. Dembińska, 1972) do rzeki dostała się znaczna ilość pni drzewnych. Pnie. te uległy pewnemu ogładzeniu w czasie
transportu rzecznego, lecz nie mogły być wyniesiońe zlbyt daleko z uwagi
na sZybkie przykrycie, ich piaszczysto-madowym materiałem powodziowym. Jak można sądzić na podstawie analizy litologiczno-sedymentacyjnej, materiał ten rbył składany w czasie co najmniej trzech kolejnych
wysoki(!h wezbrań. Najmłodsze .z tych wezbrań nastąpiłoprawdopodob
nie na początku bieżącego stulecia.
Z przy.toczonych danych wynika, że pnie drzew tworzące w dolinie
Czarnej Sulejowskiej poziom "powalonego lasu" niei są - jak sądzono
dotychczas - odpowiednikiem fazy atlantyckiej (optiIDum klimatycznego
holocenu), lecz stanowią pozostałość lasu porastającego dolinę w czasach
bliskich początkom naszej państwowoścL O ówczesnym, intensywnym
rozwoju działalności ludzkiej na badanym obszarze świadczą liczne grodziska, z których najbardziej okazałe znajduje się w Żarnowie (E. Kierzkowska-Kalinowska, 1974), w odległości kilku kilometrów na północ od
Tamy. Seria piaszczysto-madowa nadbudowująca poziom "powalonego 1<:.su" i tworząca powierzchnię wyższego stopnia tarasu zalewowego (14)
Czarnej Sulejowskiej musi więc reprezentować już czasy historyczne.
Formowanie niższego, piaszczystego stopnia tarasu zalewowego (11) jest
wynikiem obecnego przeciążenia rzeki materiałem mineralnym (E. Falkowski, 1971; M. Hakenberg, L. Lindner, 1973).
WOLICA NAD

CZARNĄ NIDĄ

. W rejonie Wolicy osady tarasu zalewowego JI) Czarnej Nidy także
wypełniają rozcięcie w powierzchni tarasu nadzalewowego (II) i jedynie
od strony południowej kontaktują z utworami wapienia muszlowego
(fig. 3, warstwa 1). Na odcinku między Wolicąa Zernikami taras zale"'wowy . Czarnej Nidy składa się z czterech wyraźnych stopni, z których
najwyższy '(14) wznosi się ok. 1,8 m nad poziom rzeki. niższy (la) ok.
1,2 m, jeszcze niższy (12) - ok. 0,8 m, i najniższy (II) '- ok. 0,5 m nad
,poziom rZ.e ki (M. Hakenlberg, L. Lindner, 1973). Z obserwacji terenowych
oraz analiz zdjęć lotniczych wynika, że trzy najwyższe stopnie należą
dO trzech kolejnych etapów meandrowego rozwoju tego tarasu, ' natomiast stopień najni'ższy reprezentowany jest przez współczesny odsyp
korytowy, typowy dla rzeki "dzikiej". Czteroetapowy rozwój tarasów
zalewowych prześledzono ostatnio także w niektórych dolinach rzek.
karpackich (L. Starkel, 1976).
Z licznych wierceń i odsłonięć wynika, że trzy wyższe stopnie tarasu
zalewowego odznaczają się podobną bud9wągeologiczną. Składają się
główpie z szarych luh szarożółtych piasków różnoziarnistych z domieszką
materiału grubszego oraz wkładkami torfów i mad. Cechą odróżniającą
stopień najwyższy (14) jest występowanie w nim (fig. 3, warstwa 2) na
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Fig. 3. Przekrój geologiczny przez osady tarasu zalewowego
(14-11> Czarnej Nidy w Wolicy
Geological sectiOIl through the Czarna . Nida flood-terrace
deposits {1.-11> at Wolica
Wapień muszlowy: 1 ,....- wapienie;
holocen: 2 - piaski różno
i gruboziarniste, szarożółte z wkładkami mad i torfów oraz poziomem czarnych pni drzewnych (taras I.), 3 - piaSki różnoziar
niste, żółte (taras I.)
. Muschelkalk: 1 - ' limestones; Holocene: 2 - various- and coarse-grained, gray-yellow sands with silty and peaty intercalations and
black. trunk 'horizon (terrace I.l, 3 ·- various-grained yellow sands
. (terrace I,)
.

głębokości 1,5~2,5m

.

.

poziomu czarnych pni drzewnych. W przypadku,
gdy stopień ten jest podcinany przez rzekę, pnie odsłaniają się w obrę'bie
współczesnego koryta nieco poniżej zwierciadła wody (fig. 3). Są ,one
pozbawione bocznych konarów, a długość ich nie prz.e kracza 6 m. W kilku miejscach, mimo późniejszego obtoczenia, widoczne są na nich ślady
ścinania. Również w dolinie Czarnej Nidy poziom czarnych pni drzewnych oddziela górną - bardziej madową część najwyższego stopnia tarasowego -:- od części dolnej - bardziej piaszczystej. Poziom ten stanowi jednoznacznie swego rodzaju cokół erozyjny dla obecnych : osadów
korytowych (fig. 3, warstwa 3) 1 tym ' samym utrudnia głębsze : przerabianie aluwiów.
W przypadku przekroju ' z rejonu Wolicy (fig. 3) oznaczenie wieku
bezwzględnego poziomu pni drzewnych metodą 1'C dało datę 1190 ± 120
lat BP Gd 370, a więc bliską wiekowi pni w przekroju z. rejonu . Tamy
(fig. 2). Biorąc pod uwagę analogiczną sytuację występowania 'wspomnianych pni w obu przekrojach należy sądzić, że mamy do czynlenia ze
zbliżonym lub tym samym. .cyklem akumulacji dolinnej. Akumu:lacja ta
była spowodowana erozyjnym podcinaniem, porośniętych lasem zbocży
dolin w czasie wezbrań powodziowych. Wezbrania te były z kolei warunkowane karczowaniem lasów przez naszych. przodków, zdobywających
wówczas (VI-VII w.n.e.) obszary przydalinne pod uprawy rolne (M. Dembińska, 1972). Intensyw.ne· poszukiwanie pól uprawnych, a zwłaszcza pozostawienie ich na kilkunastoletnie ugorowanie, przyczyniło się do powierzchniowej erozji gleb ·oraz znacznej podaży materiału mineralnego
do koryt rzecznych.
O ówczesnej działalności ludzkiej w · dolinie Czarnej Nidy informują
także fragmenty naczyń glinianych znalezione w Żernikach pod utworami deluwialnymi oraz na powierzchni tarasu II koło Mostów i Tokarni.
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Według opinii prof. dra W. Chmielewskiego (inf. ustna) naczynia te reprezentują przedpiastowski okres naszej państwowości.
Jak widać w licznych odsłonięciach przykorytowych, osady tarasu
zalewowego Czarnej Nidy były akumulowane podczas kilku cyklów sedymentacyjnych, prowadzących do przykrycia poziomu pni drzewnych
serią piaszczysto-madową o miąższości 1,5-2,5 m. Tak znaczna akumulacja dolinna w ciągu ostatniego tysiąclecia zmuszała rzeki świętokrzyc:;
kie do częstych zmian koryta i formowania coraz to nowych dróg przepływu. W przypadku doliny Czarnej i Białej Nidy, dzięki szczegółowym

pracom . kartograficzno-geologicznym oraz kilku generacjom map topograficznych, udało się ustalić (M. Hakenberg, L. Lindner, 1973), że znaczna część drugiego stopnia tarasu zalewowego (12) 'była zajęta przez
koryto rzeczne jeszcze pod koniec ubiegłego wieku, a niektóre starorzecza
zachowane na powierzchni trzeciego stopnia (13) były dbjęte żywą działalnością rzeczną pod koniec XVIII w.
MACHOW NAD WISŁĄ
Według E. Mycielskiej-Dowgiałło (1972) w rejonie Machowa, we
wschodniej części doliny Wisły, osady ' tarasu zalewowego osiągają 610 m miąższości i wypełniają wcięcie erozyjne w iłach krakowieckich
Garbu Tarnobrzeskiego (!fig. 4). W Ziachodniej części doliny {rejon Piaseczna) osady tego tarasu odznaczająl'!ię jeszcze większą miąższością
i spoczywają na utworach rzecznych z okresu ostatniego zlodowacenia.
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Fig. 4. Przekrój geologiczny przez osady tarasu zalewowego (I) Wisły
w Machowie (według E. Mycielskiej-Dowgiallo, 1972; nieco zmieniony)
Geological section through ,t he Vistula river flood-terrace deposits (1)
at Machów (after E. Mycielska-Dowgiałło, 1972; somewhat modified)
Sarmat: l - iły krakowieckie; holocen: 2 ~ piaski z domieszką żwirów, 3 poziom pni czarnych dębów, 4 - piaski drobno- i średnioziarniste, 5 - mady
z wkładkami piasków, 6 - nasyp wału przeciwpOWOdZiowego
Sarmatlan: 1 - Krakowiec clays; Holocene: 2 - sands with gravel admixture,
11 - blaek oak trunk horizon, 4 - fine- and medium-grained sands, 5 -;,' silty
with sandy intercalations, 6 - flood embankment
.. '
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W rejonie Machowa formowanie cokołu erozyjnego tarasu zalewowego
wiązało się z erozją boczną postępującą od środka doliny ku wschodowi.
Na co~ole tym (fig. 4, warstwa 1) leży seria akumulacyjna tarasu (warst.wy 2......:....5). Dolną część tej serii stanowią osady piaszczysto-żwirowe
(warstwa 2) z pojedynczymi pniami czarnych dębów (warstwa 3). Analiza
wieku bezwzględnego jednego z tych pni, wykonana dla trzech próbek
po'branych . z trzech punktów wzdłuż promienia pnia, wykazała wiek:

2060 ± 35 lat BP Gr N-57895, 2030 ± 35 lat BP Gr N-5814, 1850 ±
35 lat. BP Gr IV-5790 (E. Mycielska-Dowgiałło, 1972). Znaczy to, że
ok. 1800 lat temu analizowany pień dostał się do koryta rzecznego (zapewne w wyniku podcinania erozyjnego zboczy doliny) i tam został przykryty piaskami (warstwa 4) oraz madami (warstwa 5) reprezentującymi
górną część serii tarasowej.
Tabela 1
Wiek niektórych stanowisk
Stanowisko
Wolica nad Czarną Nidą
Tama nad Czarną Sulejowską
Machów nad Wisłą

występowania

czarnych poi drzewnych, tzw. czarnych

I 1190±120 latWiek
BP Gd 370
1300± 130 lat BP Gd 360
1850±35 lat BP Gr N-5790

I

dębów

Autor
ol<

E.

'"

Mycielska-Dowgiałło

(1972)
Machów nad

2060±35 lat BP Gr N-57895

Wisłą

Tuchlin nad Bugiem
I

1150
6500 ± 1300 lat BP

E. Myciels)c:a-Dowgiałlo
(1972)
W. Mościcki (1953)

• Oznaczenia wieku wykonano w Iniltytucie Fizyki Politechniki i>ląskiej w GliwicaCh pod
kierunkiem prof. dra W. Mościckiego w 1976 r.

Z badań przeprowadzonych przez E. Falkowskiego (1967) wynika, że
akumulacja ta nie odbywała się z jednakową szybkością, lecz główne
jej nasilenie przypadało na ostatnie 300 lat. W obrębie analizowanego
przekroju (fig. 4) osady piaszczysto-żwirowe (warstwa 2) oraz piaski podmadowe (warstwa 4) były akumulowane przez rzekę meandrującą, natomiast wyżej. występujące mady z wkładkami piasku (warstwa 5) reprezentują naprzemianległe facje powodziowe i korytowe. Zdaniem E. Mycielskiej-Dowgiałło (1972) ten ". ...typ układu warstw wydaje się wskazywać na przejście od rzeki meandrującej do dzikiej .... ", której śladem
jest łacha przykorytowa utworzona w ciągu ostatnich 100 lat.
WNIOSKI
Z przytoczonych danych wynika, że pnie drzewne zachowane w obrę
bie opisywanych tarasów zalewowych nie reprezentują optimum holocenskiego - jak sądzono na podstawie analogii z dolin'ą Bugu '(ZW. Mościcki,
1953) - lecz są znacznie młodsze (tab. 1).
Ślady nacięć na pniach Z'achowanych zarówno w dolinie Czarnej SuI ejowskiej, jak i Czarnej Nidy świadczą o wczesnośredniowiecznej obecności człowieka w regionie świętokrzyskim . .
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Badania tarasów zalewowych rzek świętokrzyskich wykazały .citeroetapowy rozwój tych tarasów, a więc bardziej skomplikowany przebieg
młodoholoceńskich procesów erozyjno~akumulacyjnych niż to pierwotnie
sugerowano (S. Z.Różycki, 1961; L. Starkei, 1968). Zebrane .materiały
świadczą, że najwyższy stopień tarasu zalewowego (1 4 ) formowany był
między VII a XVHI w., stopień trzeci (la) objęty był żywą działalnością
rzeczną jeszcze pod koniec XVIII w., a stopień drugi(I2) zajęty był przez
koryto rzeczne jeszcze przy końcu XIX w. Stopnie te świadczą o ówczesnym, meandrowym typie rozwinięcia koryta, natomiast stopień naj niższy
(II) reprezentuje współczesny odsy'p rzeki "dzikiej". W czasie gwałtow
nych wezbrań powodziowych stopnie te były nadbudowane cienkimi pokrywami utworów madowych.
.
.
Młody wiek tarasów zalewowych rzek świętokrzyskich poza aspektem
poznawczym skłaniać musi do ostrożności ,przy projektowaniu, a następ
nie wykonywaniu obiektów inżynierskich w tych dolinach. Młodoholo
ceńskie grunty aluwialne b.ędąbowiem odzll,aczać .się małym z~gęszcze
niem i tym samym słabą nośnością. Dodatkowym utrudnieniem może
okazać się także wyraźna przewaga dQstawy materiału ze zboczy (głównie
w wyniku spłukiwania) nad zdolnością transportową rzek.
W zakończeniu rozważań należy podkreślić nieprzypadkową Z'bieżność
nazw znacznej części rzek świętokrzyskich (Czarna Sulejowska, Czarna
Pilczycka, Czarna Nida, Czarna Rakowska) z faktem odsłaniania ' się w icih
dnach czarnych pni drzewnych. Nie ulega wątpliwości, że nazwa "czarna" wywodzi się od ciemnej barwy dna koryta tych rzek i była im
nadawana . przez miejscową ludność, zaś kartografowie dodawali do niej
nazwę miejscowości, przez którą rzeka ta przepływała.
InStytut Geologii Podstawowej
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JIemeK JIHlI,lUIEP

B03PACT IIOiiMEHHbIX TEPPAC CBEHTOKIlIHCKHX PEK B CBETE ,ZJ;ATHPOBAHIDI
"rOPHlOHTA ~HbIX,ZJ;YBOB" METO,ZJ;OM 14C

Pe3lOMe

rOpB.30HTLI TlepHbIX p;peBeClUd.X CTBOJIOB (T. H. TlepllLIX .zorOOB), COxpa.HHBnmecJl B H3Y':[eHllLIX
pa3pe3ax roJIOu;eROB&IX Teppac

(ctmr. 1-4) Re OTHOCJlTCJI K roJIOu;eRoBO)'dy KJIBM.aTJl1lecKOMY onTH-

M)'MY, a JIBJlJIlOTCJl3Ra'IHTeJIóHO OOJIee MOJIO~

(1850 ±35 JIeT BP; 1190 ±120 neT BP). Bom.-

moit B03paCTHoit ~aJOH 3TBX CTBoJIOB roBOpHT o TOM, TITO CJIe.z:treTC'lHTan.cJl c lI03M01KHOCThIO
3aJIeI'RHIDł

B Dpe,D;eJIax roJIOn;eHoBOro aJllUOBHJI RCCKOJJ.LKIIX paJHoB03pacTHLIX ropB.30llTOB 3TIIX

CTBOJIOB (Ta6.

1).

CJIe.D;bI py6m CTBOJIOB, 3aJIeralOJI:{BX KaK B ,D;oJIRHe t{apRoit CyJIeeBCKoj!; ($BI'.
HH.zn,I

($BI'. 3),

2), TaK H

'1aPRo1ł

CBH,D;eTeJI&CTByIOl' o paHHecpe,llHeBeKOBO:it ,I(eJITeJlhHOCTH TleJIOBeKa B CBeHTORlIIH-

. CKOM pernoHe. IIpHmIMaJI BO BHlIMS.lł1!e 3.HaJIOI'H'llJYlO coxpaHHOCTh CTBOJIOB B ooon YKa3RłIHb1X
MecTax, CJIe,n;yeT nOJIaran., 1ffO 3,D;ecL MLl HMeeM 1J,eJIO C 6JIi13KlilM HJIH Te:M lite Ca.MLlM II;HK'JlOM
AOJIBliHoit ce,D;IIMellTaD,Jm.

3Ta

aJCKyMy.llRI\lłJl npoB.30D1JI8. lJBH,D;Y OOKOBOro no1J,MhI'B3.HHJI CKJJOROB

AOJIRH BO Bpewr no,l1HJlTHJl na:sO,D;KOBIiIX BO~,
RRlIDIMH npe)lKa)OI.

06yCJIaBJJJmaeMfdX B

'lRCTBOCl'H KOp'leBaHHe:M JIeCOB
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Leszek LINDNER .

THE AGE OF RIVER FLOOD~l'ERRACES FROM THE GORY SWIF,;TOIQtZYSKIE
IN. THE LIGHT OF 14C DATINGS OF THE· "BLACK OAK HORIZONS"

Summary
The horizons of black trunks known as .· black oak trunk~, traced in sections
of Holocene. terraces studied (Figs. 1-4) appeared to be much younger than
the Holocene climatic optimum, that is 1850 ±35 to 1190 ± ·120 years old. So large
differences . in age of the trunks make it neccesary to assume . the possibility of
occurrence of several black trunk horizops of different age in Holocene alluvia
(Tab. 1).
Traces of chopping, noted on botbtrunks from the Czarna Sulejowska (Fig. 2)
and Czarna Nida river valleys (Fig. 3) evidence the Man activity in the Gory
Swi~tokrzyskie in the early Medieval. times. Taking into account the same mode of
preservation of trunks from the two localities it should be stated that We are
dealing here with the same or similar cycles of valley accumulation. .Theaccumula~
tion resulted from lateral incision of valley sides during floods determined, among
others, by deforestation of the area by 'our ancestors. .

.",.
TABLICA I
Fig.. 5. Czarny pien drzewny wydobyty z osad6w holocenskich w czasie regulowania
koryta rzeki; Tama nad Czarnll Sulejowskll
.
Black trunk excavated from Holocene deposits during river channel training; Tama
. upon the Czarna' Sulejowska river
Fig. 6. Czarny · pien drzewny ods!oni~ty w poziomie zwierciarlla wody w rzece;
Tarna nad Czarnll Sulejowskll
Black trunk excavated in the level of river water table; Tama upon the Czarna
Sulejowska river

TABLICAII
Fig. 7. Czarny pien. drzewny ze sladami ci~cia (zaznaczonymi strzalkll); Tama nad
. Czarnll Sulejowskll .
Black trunk displaying traces of .·chopping (arrowhead); Tama upon the Czarna
. Sulejowska river
Fig. 8. Fragment czarnego pnia drzewnego ze sladami ci(lcia (zaznaczonymi strza~kll);
Tama nad Czarnll Sulejowskll
A fragment of ~black trunk displaying traces ()f chopping (arrowhead); Tama upon
the Czarna Sulejowska river
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