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Profil Kalinówka położony jest na Polesiu w jego południowo-zachodniej części, na tzw. 

Polesiu Wołyńskim na Ukrainie w pobliżu Kowla. Leży w strefie europejskiego działu wod-
nego między zlewiskami Morza Czarnego i Morza Bałtyckiego. Należy do czarnomorskiego 
zlewiska, do dorzecza Prypecki (ryc. 1). Profil znajduje się w obrębie pagóra (moreny–ke-
mu?) wznoszącego się na wysokość względną ok. 25 m ponad otaczającymi obniżeniami 
(205 m n.p.m.). Należy ten pagór do systemu tzw. lubomelsko-stolińskiego pasma moreno-
wego (Bogucky i in. 2004).  

Profil usytuowany jest w dużej, częściowo już nieczynnej piaskowni-żwirowni. W kilku 
ścianach odsłonięcia udokumentowano 6 profili cząstkowych (Kalinówka 1–6, ryc. 2). Ba-
dania profilu prowadzone były od końca lat 90. XX w. (Bogucki i in. 1998, Lindner i in. 
2005a, b). Wykonano datowania termoluminescencyjne w laboratoriach TL w Lublinie i 
Kijowie2; łącznie uzyskano 16 dat TL. Oprócz tego wykonane były badania petrograficzne 
(Bogucki i in. 2002) oraz składu mineralnego (Chlebowski i in. 2005). 

Jeden z profilów cząstkowych Kalinówka 3 przebadano pod względem granulometry-
cznym (29 próbek), określono zawartość humusu, CaO3 i Fe2O3. W próbkach, w których 
była wystarczająca zawartość frakcji grubopiaszczystej wykonano analizę kształtu ziaren 
kwarcu. Wykonano też analizy mikromorfologiczne. Dodatkowo pobrane zostały próbki na 
analizę minerałów ciężkich zarówno w profilu pionowym, jak i w wybranych warstwach – 
horyzontalnie (oznaczone kolejnymi literami alfabetu). Te analizy wykonywane przez prof. 
R. Chlebowskiego (Wydział Geologii, UW, Warszawa) są w toku. Ponad to w serii z dużą 
zawartością substancji organicznej przeprowadzono ekspertyzy palinologiczne ze skutkiem 
negatywnym z powodu braku pyłku. 

 

                                                
1 Opracowanie wykonano w ramach grantu KBN 2 PO4E 024 27 (kierownik prof. dr hab. J. Wojtanowicz). 
 
2 Analizy wykonano w laboratorium TL w Zakładzie Geografii Fizycznej i Paleogeografii Uniwersytetu MCS w 
Lublinie (analiza J. Kusiak) i w laboratorium Instytutu Geologii Ukr. Akademii Nauk w Kijowie (analiza W. Szel-
koplyjas). 
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Ryc. 1. Położenie profilu Kalinówka. 

 
Litogeneza osadów 
W odsłonięciu profilu Kalinówka 3 występują wyłącznie osady czwartorzędowe o miąż-

szości do 12 m. Są to genetycznie ujmując osady akumulacji lodowcowej (gliny i żwiry 
morenowe oraz głazy narzutowe), akumulacji fluwioglacjalnej (piaski różnoziarniste), aku-
mulacji jeziornej i rzecznej (gytie, mułki, kreda jeziorna, piaski) oraz porwaki skał wyrwane 
z podłoża (kry kredy piszącej górna kreda). Osady te reprezentują bardzo chaotyczny typ 
akumulacji o dużej zmienności przestrzennej. Taki typ akumulacji wydaje się być charakte-
rystycznym wykształceniem osadów w badanej strefie Polesia (ryc. 2).  

 
Profil Kalinówka 3 
Zamieszczony poniżej opis obejmuje dwa odsłonięcia: odkrywkę główną Kalinówka 3 

oraz stanowisko przypowierzchniowej gliny piaszczystej, która zachowana jest szczątkowo 
na terenie wyrobiska; jej resztki w nieciągłej warstwie o grubości 0,5–1,0 m są rozwleczone 
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     Ryc. 2. Zespół profili czwartorzędu w Kalinówce i wiek TL osadów: 1 – glina lodowcowa; 2 – glina przełożona/redeponowana; 3 – piaski ze 

żwirami; 4 – piaski różnoziarniste; 5 – mułki; 6 – glina warstwowana piaszczysta ze żwirami; 7 – kreda jeziorna; 8 – mułek organiczny; 9 – warstwo-
wana glina jeziorna; 10 – mułki laminowane/warstwowane; 11 – warwity; 12 – pisaki pokrywowe; 13 – gleba kopalna; 14 – domieszka humusu; 
15 – zaburzenia ciągłe; 16 – dyslokacje drobne nieciągłe; 17 – kreda wieku górnej kredy i porwaki kredowe; 18 – położenie próbek datowanych: 1 – w 

laboratorium lubelskim, 2 – w laboratorium kijowskim. 
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na powierzchni terenu. Profil Kalinówka 3 znajduje się ok. 100 m na NE od tej miejsca 
opisu i opróbowania tej gliny. W nawiasach podano głębokości w ciągłości pionowej pro-
filu z wyłączeniem warstwy nasypu antropogenicznego w profilu 3 dla ułatwienia konstruk-
cji zbiorczego diagramu (ryc. 3). Na diagramie zaznaczona jest lokalizacja i numery po-
bieranych próbek osadów. 

0,0–0,55 m Glina piaszczysta nasycona okruchowym materiałem miejscowym z 
dużym udziałem konkrecji krzemiennych brązowo-rdzawa zwięzła, naz-
naczona jaśniejszymi plamami, przeobrażona w warunkach peryglacjal-
nych. Granica dolna ostra denudacyjna.  
Próbka 1 

Kalinówka 3 
Nasyp antropogeniczny 0,0–0,1 m 

0,1–1,15 
(0,55) (1,6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,15–1,35 
(1,6) (1,8) 

Ogłowiona gleba kopalna rangi interglacjalnej. Przed procesami denu-
dacji zachował się poziom B tej gleby, gliniasto-piaszczysty, ciemno 
brunatno-brązowy, z rdzawymi plamami, z gniazdami szarego piasku. 
Struktura osadu masywna i płytkowata. W części górnej poziomu (przy 
stropie) zainicjowanie są szczeliny o szerokości 2–10 cm i głębokości 
ponad 1 m pionowe i lekko ukośne oraz wąskie szczelinki poziome o 
średnicy ok. 20–30 cm, zapełnione bezstrukturalnym pyłem krzemion-
kowym, występują także, zwłaszcza w dolnej części poziomu, soczew-
kowate gniazda zapełnione tym samym materiałem. Granica nierówna, 
wyraźna. 
Próbki 3, 4  
Namuł mineralno-organiczny z makroszczątkami (?) wzbogacony w 
związki humusowe do 0,6%, ciemno brązowy z wytrąceniami plamisty-
mi związków żelaza, których zawartość określono na ponad 3,1%. Ta 
cienka warstwa zapada ku zachodowi. Granica dolna ostra, linijna. 
Próbka 5 

1,35–1,65 
(1,8) (2,1) 

Mułek beżowy, warstwowany, zwietrzały w warunkach mrozowych/pe-
ryglacjalnych, w stropowej części wzbogacony w związki żelaza.  
Próbka 6 

1,65–1,90 
(2,1) (2,35) 

 

Glina lodowcowa (ablacyjna/spływowa?) piaszczysta czerwonobrązowa 
z okruchami skał wieku kredowego (krzemienie) o średnicy do 5 cm oraz 
północnych o średnicy 1,0–1,5 cm. Granica dolna wyraźna, podkreślona 
strukturami zaburzeniowymi typu pogrązów. 
Próbki 7 oraz 7a, 7b, 7c 

1,90–2,80 
(2,35) (3,25) 

Mułek drobnopiaszczysty szary z okruchami skał północnych oraz 
lokalnych, laminowany subhoryzontalnie, faliście. Laminy o grubości 
0,5–1,0 cm. Dolna granica wyraźna nierówna, zębata, podkreślona nag- 
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     Ryc. 3. Profil czwartorzędu Kalinówka 3: RM – ziarna okrągłe matowe; EM – ziarna pośrednie; EL – ziarna zaokrąglone z połyskiem;

NU – ziarna nieobrobione; C – ziarna pęknięte; K – średnie zaokrąglenie.  
     Objaśnienia litologiczne jak na ryc. 2, pozostałe objaśnienia w tekście. 
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 romadzeniem okruchów skał lokalnych, szczeliny zapełnione mate-
riałem mułkowym szarym.  
Próbki 8–11 

2,80–3,15 
(3,25) (3,6) 

Glina piaszczysta brązowa z okruchami skał północnych plamista, zwiet-
rzała, zawiera 1% humusu oraz 2,15% związków żelaza (Fe2O3). Gra-
nica dolna wyraźna. 
Próbka 12, 13 

3,15–3,65 
(3,6) (4,1) 

Glina piaszczysta z soczewami (o średnicy 30 cm i grubości 5 cm) ma-
teriału z bezpośredniego podłoża. Granica dolna nierówna falista. 
Próbki 14, 15 

3,65–4,55 
(4,1) (5,0) 

Utwór pylasto-piaszczysty, w górnej części (ok. 0,5 m) stalowoszary z 
pieprzami Mn i Fe wzbogacony w humus (0,3%) i związki żelaza 
(3,4%), w dolnej części warstwy z wkładkami/soczewkami materiału 
piaszczystego i piaszczysto-gliniastego o rdzawym zabarwieniu. Grani-
ca wyraźna, nachyla się ku zachodowi. 
Próbki 16, 17, 17a 

4,55–5,05 
(5,0) (5,5) 

Mułek jeziorny silnie wapnisty (65-85%) szary laminowany. W środko-
wej części warstwy soczewa (?) o średnicy do 30 cm ciemnoszarych 
piasków o zawartości humusu 0,4–0,9%. Warstwa zapada pod kątem 
15o ku W. Granica dolna wyraźna. 
Próbki 18–20 

5,05–5,10 
(5,5) (5,55) 

Seria warwitów mułkowo-ilastych z laminami na przemian jasnymi i 
ciemnymi (11 cykli rocznych). 
Próbka 21 

5,10–5,33 
(5,55) (5,78) 

Piaski średnioziarniste, mułki i mułki piaszczyste żółtoszare. 
Próbki 21 a, 21 b, 21 c 

5,33–5,53 
(5,78) (5,98) 

Utwór mułkowo-piaszczysty z soczewkami piasku, warstwowany. 

5,53–5,70 
 (5,98) (6,15) 

Piasek drobnoziarnisty mułkowaty z soczewkami mułków.  
Próbka 22 

 
Uziarnienie (ryc. 3) 

Pod względem uziarnienia w profilu Kalinówka 3 można wydzielić trzy kompleksy 
osadów. Kompleks dolny reprezentowany przez próbki od 12 do 22, charakteryzuje się 
generalnie dość dużym udziałem drobnych i bardzo drobnych frakcji oraz dużą zmiennością 
wskaźników uziarnienia, zwłaszcza kurtozy i skośności, które wykazują wartości tak 
ujemne jak i dodatnie. Kompleks ten przedstawia środowisko wodne (zbiornik zamknięty, 
okresowo przepływowy) o bardzo zmiennych warunkach sedymentacji.   

Kompleks środkowy (próbki 6–11) w odróżnieniu od kompleksu dolnego jest bardziej 
jednorodny pod względem uziarnienia i generalnie reprezentowany jest przez osady o grub- 
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szym uziarnieniu (frakcja pyłowo-piaszczysta) o dodatnich wskaźnikach skośności, ale w 
dość niskich przedziałach. W stropie tego kompleksu wyróżnia się glina (próbka 7) o 
największym w całym profilu frakcji piaszczyste. Wiązać by należało tę serię z jednym 
cyklem stratygraficznym – cyklem glacjalnym. 

Kompleks górny (próbki 2–5) reprezentuje typ uziarnienia pośredni pomiędzy dolnym i 
środkowym, umiarkowanie zróżnicowany z wyraźnie jednak większą niż w kompleksie 
środkowym frakcji drobnych. W całym profilu tego kompleksu wskaźniki skośności mają 
wysokie wartości dodatnie, co jest charakterystyczne dla środowiska glebowego. 

 
Analiza kształtu ziaren kwarcu (ryc. 3) 

Analizę kształtu ziaren kwarcu (1,0–0,8 mm) wykonano zgodnie z metodą Cailleux w 
modyfikacji Goździka (1980) i Krumbeina (1941). 

Pod względem cech morfoskopowych profil osadów charakteryzuje się dwudzielnością 
(ryc. 3). W górnej części zaznacza się duży udział ziaren okrągłych matowych – RM  
(57–74%) przy generalnym spadku w dół profilu oraz niewielka ilość ziaren zaokrąglonych 
z połyskiem – EL (do 4%) i nieobrobionych − NU (do 2%). Zawartość ziaren pośrednich − 
EM jest zmienna i generalnie rośnie w dół profilu (17–35%). Osady te mają dobre i bardzo 
dobre średnie zaokrąglenie (0,63–0,72). Dolna część profilu charakteryzuje się spadkiem 
zawartości ziaren RM (35–53%), przy większej zawartości EM (19-44%), EL (3–15%) oraz 
NU (1–6%), a ich średnie zaokrąglenie waha się od 0,55–0,69. Bardzo wyraźną cechą jest 
częsta zmienność wskaźników morfoskopowych, nie wykazująca żadnych tendencji. 

Duża zawartość ziaren RM, dobitnie świadczy o udziale czynnika eolicznego. Najlepsze 
warunki do ich kształtowania są w surowym klimacie peryglacjalnym (Goździk 1980, 
Goździk 2001, Goździk, Maruszczak 2001). Wzrost ich zawartości w górę profilu może 
wskazywać na pogorszenie warunków lub na dłuższe wystawienie stropowej części profilu 
na działanie klimatu peryglacjalnego. W dolnej części profilu również dominują, jednak z 
mniejszym natężeniem, cechy związane z klimatem peryglacjalnym. Na uwagę zasługują 
wyraźnie wyróżniające się dwie próbki (15 i 19), w których drastyczne zmniejszenie się 
zawartości ziaren RM (35%) na korzyść EL i NU (łącznie 20%), przy małej wartości 
średniego zaokrąglenia (0,55) może wskazywać na mniejszy wpływ klimatu perygla-
cjalnego na kształtowanie ziaren, a łączyć je z warunkami proglacjalnymi tj. osadów aku-
mulowanych na niedalekim przedpolu lądolodu. W przypadku próbki 19 możliwy jest inny 
wariant interpretacyjny. W zestawieniu z wyraźnie zwiększoną zawartością humusu oraz 
podobieństwem cech morfoskopowych z parametrami formacji Żłobnica (Goździk 2001) 
wydaje się, iż osady te kształtowane były w środowisku fluwialnym, w wyraźnie łagod-
niejszych warunkach klimatycznych (klimat umiarkowany?). Jednak częsta i powtarzająca 
się zmienność cech morfoskopowych w całym profilu, w połączeniu z dokumentowanymi  
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zaburzeniami może wskazywać, iż opisywane serie, zróżnicowane wiekowo i genetycznie 
są zaangażowane w struktury glacitektoniczne. Może również zachodzić prawdopodo-
bieństwo powtarzania się tej samej serii w różnych częściach profilu. 

 
Analiza fizyko-chemiczna (ryc. 3) 

Zawartość humusu określono metodą Tiurina, zawartość CaO3 metodą objętościową przy 
użyciu aparatu Scheiblera i udział Fe2O3 metodą kolorymetryczną (rodankową). 

Zwraca uwagę występowanie kilku wyraźnych pików na krzywej udziału humusu, które 
przypadają na różne jednostki lito-stratygraficzne. Górny pik (próbka 5) występuje w 
obrębie osadów organogenicznych położonych bezpośrednio pod przypowierzchniową 
glebą kopalną a powyżej gliny morenowej (próbka 7) i mułów glacjalno-limnicznych (prób-
ki 6, 6a). Środkowe piki związane są z osadami jeziornymi w poziomach próbek 12, 13 oraz 
16, 17. Być może wiązać je należy z przerwami w ciągłej sedymentacji i występowaniem 
wtedy procesów wietrzeniowych, co z kolei potwierdzałaby zwiększona zawartość związ-
ków żelaza w stropie tych warstw wietrzeniowych. Najniższy pik humusu (próbki 19, 20) 
wiąże się piaszczysto-humusowym przewarstwieniem w obrębie z wyraźnie zaburzonych 
osadów kredy jeziornej. 

 
Mikromorfologia 
Bezpośrednio z odsłonięcia pobrano łącznie 15 próbek o nienaruszonej strukturze, z któ-

rych wykonano preparaty mikroskopowe (cienkie płytki) zgodnie propozycją Lee i Kempa 
(1992). Analizy mikroskopowe zostały dokonane przy pomocy mikroskopu polaryzacyjne-
go Olympus B-51 i opisane wg procedury wyłożonej przez P. Mroczka (2001).  

Przedstawione wyniki mają charakter orientacyjny, ponieważ stosunkowo niewielkie wy-
miary preparatów (2x3,5 cm) uniemożliwiły bardziej szczegółową analizę. 

Wyniki badań są następujące. W próbkach 2, 3, 4, reprezentujących przypowierzchniowy 
poziom gleby kopalnej, udokumentowano występowanie otoczek i wypełnień iłem ko-
loidalnym w wolnych przestworach, szczelinach i kanalikach (sz, ka), co jednoznacznie 
świadczy o glebowym charakterze tego osadu. Szczeliny uznać można za przestwory 
rozdzielające agregaty glebowe, zaś kanaliki za dowód żerowania fauny. Formy kon-
centracji iłu koloidalnego potwierdzają dojrzały stopień wykształcenia tego poziomu, zatem 
interglacjalny charakter gleby. Zdeformowanie tych form (porozrywanie i przesunięcia) 
świadczy natomiast o postsedymentacyjnym i kriogenicznym przekształceniu gleby. Z tego 
można wnioskować o kopalnym jej charakterze, zaś jej obecna pozycja geomorfologiczna 
pozwala na określenie mianem reliktowej gleby ekshumowanej. 

Analizy pozostałych preparatów z sekwencji Kalinówka 3 nie wykazały obecności cech 
pedogenicznych. Wyróżnione typy mikrostruktury (tabela 1) wskazują głównie na postse- 
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dymentacyjnie, in situ przebiegające przekształcenia. Wniosek ten potwierdza obecność 
mikrostruktury soczewkowej (so), będącej jednoznacznym zapisem aktywności procesów 
kriogenicznych, powszechnie wiązanych z obecnością lodu gruntowego, a nawet wielolet-
niej zmarzliny. Podobną genezą przypisać należy mikrostrukturze szczelinowej (sz). Przy-
puszczalnie litogeniczny charakter ma mikrostruktura masywna (ma) stwierdzona w zna- 
cznej części preparatów. Jednak jej wykształcenie jest często wtórnie modyfikowane przez 
późniejsze procesy kriogeniczne. W rezultacie badane osady cechuje mieszany, typ mikro-
struktury. 

Tabеla 
Typy mikrostruktury w próbkach osadów czwartorzędowych w Kalinówce 3  

Lito- / pedostratygrafia 
Numer 
próbki 

Mikrostruktura 
Otoczki i wypełnienia 
wewnątrzkanalikowe 

2 (strop) sz-ma +++ 300 
3 (środek) sz-ka ++ 250 

 
Poziom B gleby 
interglacjalnej 4 (spąg) so-ka ++ 200 
Namuł mineralno-
organiczny 

5 ma-so 
 

6 ma  
7 ma  
10 so-ma  

Seria limniglacjalna 

11 so-ma  
12 sz-so  Poziom wietrzeniowy (?) 
13 sz-so  
14 ma  Glina piaszczysta 
15 ma-so  
16 sz-so  

Poziom wietrzeniowy (?) 
17 sz-so  
18 ma-so  Mułki jeziorne 
19 sz-so  

 
Bardziej szczegółowe badania w profilu Kalinówka 3 pozwalają przyjąć tezę, że profil 

ten może być wykorzystany jako ważny dokument do wnioskowania na temat paleogeogra-
fii czwartorzędu obszaru Polesia.  

Duża zmienność wykształcenia i pewne zaburzenia ich zalegania, które mają cechy 
glacitektoniki świadczą o znacznej dynamice lądolodu podczas zlodowacenia/zlodowaceń. 
Ta sytuacja powoduje, iż wszelkie interpretacje stratygraficzne należy prowadzić z wielką 
ostrożnością, po dokładnym rozpoznaniu całości odsłonięcia, co przy obecnym stanie 
odkrywki nie jest możliwe. 

Rozpoznanie gleby kopalnej (stwierdzonej już w 1998 przez Boguckiego i in.) i 
potwierdzenie jej interglacjalnego charakteru (i przekształceń późniejszych w środowisku 
peryglacjalnym) oraz poziomów wietrzeniowych i osadów organicznych świadczą o policy- 
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kliczności akumulacji osadów. Ten fakt w powiązaniu z litogenezą przemawia za sedymen-
tacją w cyklach glacjalno-interglacjalnych, w których mogły zaznaczyć się też jednostki 
niższego rzędu – stadiały/interstadialy. Wydaje się też, że możliwa jest teza o być może 
dwukrotnym zlodowaceniu obszaru, przy czym osady glacjalne starszego cyklu są prze-
ważnie zaangażowane glacitektonicznie, a młodszego – są silnie przekształcone w warun-
kach peryglacjalnych, co pośrednio może wskazywać na ich wiek starszy od warciańskiego. 
Wskazują na to także wyniki datowań TL osadów peryglacjalnych, które są vistuliańskie 
albo warciańskie. 

Bez wątpienia stratygraficzną wymowę ma reliktowa gleba ekshumowana typu inter-
glacjalnego, którą samą w sobie można zaliczyć do zjawisk wyjątkowych na Polesiu, gdzie 
dominują osady interglacjalne jeziorne albo rzeczne. Wiążemy ją z interglacjałem lubelskim 
na podstawie wieku TL osadów podścielających i przykrywających a także pozycji w profi-
lu, powyżej gliny zwałowej wiązanej ze zlodowaceniem Odry (Dniepru).  
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More detailed granulometric analysis together with the quartz grain morphology, physico-
chemical and micromorphological analyses, and TL dating were made in the Kalinovka profile. The 
obtained results confirmed the occurrence of interglacial paleosol (Lublin=Koršiv Interglacial), 
several weathering horizons, and lacustrine/fluvial and glacial deposits. Very variable lithology of 
deposits and their disturbed occurrence resulted from glaciotectonic processes, and evidence great 
dynamics of ice sheet during glaciation(s). We can assume that the area was glaciated at least two 
times. The deposits of the older cycle were mostly affected by glaciotectonics. Those of the younger 
cycle were transformed in periglacial conditions, and this fact indirectly indicates their age older 
than the Warta Glacial. 


