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Podjęte ostatnio prace nad propozycją nowego podziału stratygraficznego plejstocenu 

Polski (Ber i in. 2007) stwarzają możliwość wyróżnienia w nim 4 kompleksów: pregla-
cjalnego, południowopolskiego, środkowopolskiego i północnopolskiego. Każdy z tych 
kompleksów obejmuje zespół (grupę) jednostek stratygraficznych obejmujących dotychczas 
wyróżniane zlodowacenia/ochłodzenia i interglacjały/ocieplenia (ryc. 1). 

Przedmiotem naszego wystąpienia jest krótka charakterystyka 3 młodszych kompleksów 
oraz prezentacja zasięgów lądolodów w czasie zlodowaceń skandynawskich na obszarze 
Polski (por. Marks 2004a). Jednostki stratygraficzne w kompleksie południowopolskim, 
doczekały się obecnie w wielu przypadkach nowych stanowisk i tym samym bardziej 
szczegółowej dokumentacji paleogeograficznej i paleobotanicznej (Janczyk-Kopikowa 
1996, Winter 2001, Marciniak i Winter 2003, Pidek 2003, Lisicki i Winter 2004, Wójcik i 
in. 2004), co umożliwiło uściślenie zasięgów zarówno starszych, jak i młodszych od nich 
zlodowaceń. Z drugiej strony, analiza występowania glin lodowcowych w reperowych 
profilach lessowych Polski i Ukrainy (Lindner i in. 2004) stworzyła podstawy dla 
sprecyzowania zasięgów lądolodów skandynawskich w obrębie kompleksu środkowo-
polskiego (Lindner 2005). W tym przypadku, w pierwszej kolejności chodzi o zlodowacenie 
liwiec i krzna – lokowane odpowiednio w pozycjach OIS 10 i 8, a w drugiej kolejności 
o zlodowacenie odra – lokowane wraz z jego stadiałami recesyjnymi (warta, wkra i mława) 
w pozycji OIS 6. 

 

Kompleks południowopolski 
Najstarszą jednostką tego kompleksu jest zlodowacenie narew (ryc. 1), w którym 

lądolód skandynawski objął swym zasięgiem cały obszar północnej Polski, nieco dalej ku 
zachodowi niż to uprzednio przyjmowano (por. Lindner i Marks 1995). Na zachodzie sięgał 
po dorzecze dolnej Odry i środkowej Noteci, a na wschodzie po północną część Równiny 
Radomskiej i Wyżyny Lubelskiej. W środkowozachodniej Polsce doszło wówczas do 
utworzenia wyraźnego systemu odpływu wód proglacjalnych ku zachodowi, a we wschod-
niej Polsce do utworzenia przylodowcowych jeziorzysk zaporowych. 
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Ryc. 1. Podział stratygraficzny czwartorzędu Polski i jego korelacja z zachodnią Europą, według 

Bera i in. (2007), uzupełniony. 

 
Podczas interglacjału augustów (ryc. 1) – dawniej podlaskiego – w NE Polsce utworzył 

się rozległy zbiornik jeziorny w północnej części obecnego dorzecza Biebrzy (rejon 
Augustowa), będący miejscem akumulacji osadów organicznych nawierconych w kilku 
stanowiskach (Ber 2000). Dokumentują one dwuoptymalną sukcesję florystyczną (m.in. 
Janczyk-Kopikowa 1996, Marciniak i Winter 2003, Lisicki i Winter 2004), odróżniającą się 
od sukcesji młodszych interglacjałów w Polsce brakiem jodły (Abies) i grabu (Carpinus) w 
optimum dolnym. 

W czasie zlodowacenia nida (ryc. 1) lądolód skandynawski objął swym zasięgiem nie 
tylko środkową Polskę, ale posuwając się wzdłuż zboczy Sudetów – dotarł aż do Bramy 
Morawskiej, oddzielającej je od Karpat. W strefie północnych zboczy Wyżyny Małopol-
skiej i Wyżyny Lubelskiej, jego czoło tamowało uchodzące ku północy wody tamtejszych 
rzek, sprzyjając powstawaniu młodszego systemu przylodowcowych jeziorzysk zaporowych. 
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Z anaglacjalną częścią tego zlodowacenia wiązana jest akumulacja najstarszych lessów 
podmorenowych w Polsce, szczególnie dobrze zachowanych na zboczach kopalnych dolin 
rzecznych w zachodniej części regionu świętokrzyskiego (Lindner 1991). 

Podczas interglacjału kozi grzbiet = domuraty (ryc. 1), w regionie świętokrzyskim 
doszło do niezwykle bogatego nagromadzenia szczątków faunistycznych w stanowisku 
jaskiniowym na Kozim Grzbiecie koło Kielc. Szczątki te, obejmujące liczne kości i zęby 
ssaków, płazów i gadów oraz muszle ślimaków lądowych, reprezentują dwuoptymalne 
ocieplenie klimatyczne odpowiadające kromerowi II badaczy holenderskich, a zachowana w 
tamtejszych osadach granica epok paleomagnetycznych Brunhes/Matuyama (Głazek i in. 
1977) pozwala na ich korelację z OIS 19. Należy sądzić, że odpowiednikiem wiekowym 
tych osadów są osady jeziorne zachowane w południowej części obecnego dorzecza Biebrzy 
w NE Polsce, między innymi w Domuratach. Według Lisickiego i Winter (2004) dokumen-
tują one dwuoptymalną sukcesję florystyczną, lokowaną w wyższej pozycji stratygraficznej 
niż osady interglacjału augustów, od którego różnią się współwystępowaniem grabu 
(Carpinus) i jodły (Abies) w drugim optimum oraz obecnością jesionu (Fraxinus) w ochło-
dzeniu międzyoptymalnym. 

W czasie zlodowacenia san 1 (ryc. 1) lądolód skandynawski odznaczał się największym 
(maksymalnym) rozprzestrzenieniem w Polsce. Dotarł on zarówno do Sudetów, jak i Karpat 
wkraczając w nie potężnymi lobami, wykorzystującymi otwarte ku północy doliny rzeczne, 
w tym dolinę górnej Odry w Bramie Morawskiej (Lindner 2001). W swej brzeżnej części 
opływał niektóre kulminacje morfologiczne (główne pasma Gór Świętokrzyskich, Jurę 
Polską, Sobótkę), sprzyjając powstawaniu mniej lub bardziej rozległych nunataków. Ze 
zlodowaceniem tym wiązała się akumulacja kolejnego poziomu lessów podmorenowych, 
zachowanych zarówno w zachodniej jak i południowej części regionu świętokrzyskiego 
(Lindner 1991), a ostatnio stwierdzonych także na Wyżynie Lubelskiej w okolicach Hru-
bieszowa (Dolecki 2002). Odpowiednikiem wiekowym tych lessów jest zapewne najstarszy 
poziom lessowy Wyżyny Wołyńskiej (Lindner i in. 1998), zachowany w profilu Bojanice 
(ryc. 2) i określany jako poziom don (sula). 

Interglacjał ferdynandów (ryc. 1), podobnie jak dwa poprzednie, wyrażał się również 
dwuoptymalną zmiennością ówczesnych warunków klimatycznych (Janczyk-Kopikowa 
1991). Cechą charakterystyczną tego interglacjału jest obecność grabu (Carpinus) tylko w 
jego drugim optimum. Badania diatomologiczne osadów jeziornych interglacjału ferdyna-
ndów pozwalają na precyzyjną ocenę wahania poziomu ówczesnych zbiorników wodnych 
na obszarze Polski (Marciniak i Lindner 2003). Ochłodzeniu rozdzielającemu optima klima-
tyczne tego interglacjału przypisywana jest ostatnio ranga małego zlodowacenia, podczas 
którego czoło lądolodu skandynawskiego miałoby znajdować się na północ od obszaru 
Polski (Pidek 2003). Na Wyżynie Wołyńskiej, za odpowiednik tego interglacjału należy  
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uznać moment erozji i akumulacji wodnej (rzecznej?), zarejestrowanej w profilu Bojanice 
(ryc. 2), reprezentowanej przez piaski ze żwirem i piaski przykrywające najstarszy poziom 
lessowy. W schemacie stratygraficznym plejstocenu tej części Ukrainy mogą one odpo-
wiadać poziomowi lubny = solotwin (Boguckyj i Łanczont 2002). 

Zlodowacenie san 2 (ryc. 1) jest najmłodszą jednostką stratygraficzną kompleksu po-
łudniowopolskiego. W czasie tego zlodowacenia lądolód skandynawski, po okrążeniu Gór 
Świętokrzyskich i pokryciu Wyżyny Lubelskiej, wkroczył do Kotliny Sandomierskiej i 
ponownie dotarł do północno-wschodnich zboczy Sudetów. Podobnie jak w przypadku 
poprzedniego zlodowacenia, najwyższe pasma Gór Świętokrzyskich i niektóre obniżenia 
międzypasmowe były nunatakami. U brzegu Karpat doszło wówczas do utworzenia rów-
noleżnikowej rynny o charakterze doliny marginalnej, odprowadzającej wody proglacjalne i 
ekstraglacjalne do dorzecza Dniestru. W regionie świętokrzyskim maksymalne rozprzestrze-
nienie lądolodu skandynawskiego było poprzedzone akumulacją lessów podmorenowych 
(Lindner 1991). W analogicznej sytuacji geologicznej stwierdzono ostatnio lessy także w 
rejonie Hrubieszowa na Wyżynie Lubelskiej (Dolecki 2002). Ich odpowiednikiem wieko-
wym jest najstarszy poziom lessu w profilu Korszew oraz drugi od dołu less w profilu 
Bojanice (ryc. 2), który jako poziom tiligul odnoszony jest – wraz z przykrywającą go gliną 
lodowcową – do zlodowacenia oka (Lindner i in. 1998). 

 
Kompleks środkowopolski 
Najstarszą jednostką tego kompleksu jest interglacjał mazowsze (ryc. 1). Na obszarze 

Polski jest on reprezentowany przez znaczną liczbę stanowisk osadów jeziorno-bagiennych, 
które – w oparciu o analizy paleobotaniczne – dobrze charakteryzują ówczesne warunki 
klimatyczne. Z badań palinologicznych (m.in. Krupiński 2000) wynika, że optimum klima-
tyczne tego interglacjału wyznacza maksimum rozwoju dębu (Quercus), wiązu (Ulmus), 
lipy (Tilia), leszczyny (Corylus) i grabu (Carpinus). Natomiast badania diatomologiczne 
(Marciniak 1998) pozwalają na śledzenie wahań poziomu wody w ówczesnych jeziorach. 
W profilach lessowych interglacjał mazowsze reprezentowany jest przez gleby kopalne, 
stwierdzone zarówno wierceniami jak i w odsłonięciach na Wyżynie Lubelskiej (Dolecki 
2002). Na Wyżynie Wołyńskiej ich odpowiednikiem jest gleba poziomu sokal (zavadivka), 
dobrze widoczna w profilach Bojanice i Korszew (ryc. 2). 

Zlodowacenie liwiec (ryc. 1) jest reprezentowane przez odrębny poziom glin lodow-
cowych, wyznaczających zasięg ówczesnego lądolodu w północno-wschodniej i środkowo-
wschodniej Polsce. W jego brzeżnej części występowało rozległe jeziorzysko zaporowe, 
powstałe w wyniku zabarykadowania przez lód doliny Wisły i jej dopływów na południe od 
Warszawy. Na obszarze zachodniej Polski doszło wówczas do utworzenia dwóch równo-
leżnikowych systemów dolinnych (wykorzystujących założenia z poprzedniego interglacjału), 
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Ryc. 2. Pozycja stratygraficzna i wiek TL osadów plejstoceńskich w profilach Bojanice 
i Korszew, według Lindnera i in. (1998), uaktualniony: 1 – margle kredowe; 2 – glina lodowcowa;  

3 – piaski ze żwirem; 4 – piaski; 5 – lessy; 6 – poziomy iluwialne (B) interglacjalnych gleb leśnych;  
7 – czarnoziemy; 8 – interstadialne gleby tundrowe; 9 – deformacje soliflukcyjne; wiek TL w tys. lat (ka) 
według Butryma (Bogucki i in. 1995, Szełkoplyas i in. 1985), w nawiasach według Szełkoplyasa (Szełkop-
lyas i in. 1985, Szełkoplyas i Christoforowa 1987). 



 

90                                                                                                              L. Lindner, L. Marks  
 

odprowadzających wody proglacjalne i ekstraglacjalne ku zachodowi do dorzecza Łaby. 
Analogiczny odpływ, odprowadzający wody proglacjalne od wschodniej partii lądolodu, 
kierował się ku wschodowi do dorzecza Prypeci. Zapewne w anaglacjalnej części zlodo-
wacenia liwiec na obszarze Wyżyny Lubelskiej nastąpiła akumulacja najstarszych lessów 
nadmorenowych (Maruszczak 1991, Dolecki 2002). Ich odpowiednikiem na Wyżynie Wo-
łyńskiej jest less poziomu orel (z cienkim czarnoziemem w spągu), zachowany w profilu 
Bojanice, a być może także cienka wkładka piasku w profilu Korszew (ryc. 2). 

Interglacjał zbójno (ryc. 1) dokumentują osady jeziorno-bagienne zachowane na obsza-
rze Polski w kilku stanowiskach. Sukcesja palinologiczna, rejestrująca ówczesne warunki 
klimatyczne, wyraża się w pierwszym rzędzie wyjątkowo dużym (do 48%) udziałem lipy 
(Tilia), przy znacznym udziale grabu (Carpinus), olszy (Alnus) i leszczyny (Corylus) w 
optimum klimatycznym (Lindner i Brykczyńska 1980). Interglacjał zbójno dokumentuje 
także gleba kopalna w odsłonięciach lessowych Wyżyny Lubelskiej (Maruszczak 1991, 
Dolecki 2002). Na Wyżynie Wołyńskiej jej odpowiednikiem jest śródlessowa gleba kopalna 
poziomu luck = potagaylivka, zachowana zarówno w Bojanicach jak i Korszewie (ryc. 2). 

W czasie zlodowacenia krzna (ryc. 1) lądolód skandynawski dotarł do przedpola głów-
nych kulminacji Wyżyny Małopolskiej i Wyżyny Lubelskiej oraz do wyniosłości przedpola 
Sudetów. Ślady odpływu wód proglacjalnych ku zachodowi najlepiej są czytelne na 
obszarze najbardziej zachodniego przedpola Sudetów. Lessy z tego okresu zachowane są w 
postaci kilku płatów w różnych częściach południowo-wschodniej Polski, gdzie określane 
są mianem lessów starszych dolnych (Lindner 1991, Maruszczak 1991). Na Wyżynie Wo-
łyńskiej ich odpowiednikiem jest poziom dniepr 1, zachowany zarówno w Bojanicach, jak i 
w Korszewie (ryc. 2). 

Interglacjał lublin = lubawa  (ryc. 1) dokumentuje pod względem palinologicznym sta-
nowisko osadów jeziornych w Losach koło Lubawy, odznaczające się niepełną sukcesją 
florystyczną (ścięta górna część profilu) oraz obrazem florystycznym różniącym się od 
interglacjału eem wcześniejszym pojawieniem się lipy (Tilia) niż leszczyny (Corylus) oraz 
obecnością Azolla (Krupiński, Marks 1986). W profilach lessowych interglacjał lublin 
charakteryzuje kompleks glebowy typu „Tomaszów” (Jersak 1973), określany przez 
Maruszczaka (1991) jako gleba typu interglacjalnego (GI2) z nałożoną na nią glebą 
interstadialną (Gi/GI2). Na Wyżynie Wołyńskiej glebie tej winien odpowiadać korszewski 
kompleks glebowy (kaydaky), zachowany zarówno w Bojanicach, jak i w Korszewie. 

Zlodowacenie odra (ryc. 1) jest najmłodszą jednostką stratygraficzną kompleksu środ-
kowopolskiego. W czasie tego zlodowacenia lądolód skandynawski, po oparciu się o kulmi-
nacje Sudetów i wkroczeniu głęboko w Bramę Morawską, sięgał po północne stoki Wyżyny 
Małopolskiej (Jura Polska, Góry Świętokrzyskie) i Wyżyny Lubelskiej, wkraczając niezna-
cznie do Kotliny Sandomierskiej. Analogicznie jak w przypadku zlodowaceń starszych dop- 
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rowadził on do utworzenia jeziorzysk zaporowych w dolinach Pilicy, Wisły i Wieprza. 
W anaglacjalnej części tego zlodowacenia zapoczątkowana została w Polsce akumulacja tak 
zwanych lessów starszych górnych (Maruszczak 1991), kontynuowana następnie w czasie 
recesyjnego stadiału (warta) tego zlodowacenia (por. Marks 2004b). Na Wyżynie Wo-
łyńskiej doszło w tym czasie do akumulacji lessowej poziomu dniepr 2 = tyasmin, zacho-
wanego zarówno w Bojanicach, jak i w Korszewie (ryc. 2). 

 

Kompleks północnopolski 
Interglacjał eem (ryc. 1) jest starszą jednostką kompleksu północnopolskiego. Podczas 

tego interglacjału, w strefie obecnej doliny dolnej Wisły doszło do ingresji morskiej, której 
śladem są osady tak zwanego „morza tychnowskiego” z liczną fauną, wśród której najwięk-
szą rolę odgrywają otwornice i mięczaki (m.in. Makowska 1986). Osady morskie intergla-
cjału eem odkryto ostatnio także w rejonie Rewala na Pomorzu Zachodnim (Krzyszkowski 
i in. 1999). Osady jeziorno-bagienne interglacjału eem są znane w Polsce z wielu stanowisk, 
a ich analiza palinologiczna wskazuje, że w optimum klimatycznym tego interglacjału 
panowały lasy liściaste z kulminacją dębu (Quercus), a później leszczyny (Corylus), przy 
dużym udziale wiązu (Ulmus) i lipy (Tilia) – osiągającej maksimum występowania później 
niż leszczyna (m.in. Mamakowa 1989). Zachodzące w czasie interglacjału eem zmiany 
poziomu wody w ówczesnych jeziorach zostały zarejestrowane, zapoczątkowanymi przed 
laty badaniami diatomologicznymi (m.in. Marciniak i Kowalski 1978). W profilach lesso-
wych południowo-wschodniej i południowo-zachodniej Polski interglacjał ten dokumentuje 
dolna część kompleksu glebowego typu „Nietulisko I” (Jersak 1973), określana przez Maru-
szczaka (1991) głównie jako leśna gleba brunatna i brunatna wyługowana i oznaczona sym-
bolem GI1. W profilach lessowych Bojanic i Korszewa (ryc. 2) jej odpowiednikiem jest 
dolna część horohowskiego (pryluky) kompleksu glebowego. 

Zlodowacenie wisła (ryc. 1) charakteryzuje się maksymalnym rozprzestrzenieniem lądo-
lodu podczas tzw. stadiału głównego – określanego ostatnio coraz częściej mianem stadiału 
leszczyńsko-pomorskiego. Lądolód skandynawski objął wówczas swym zasięgiem znaczny 
obszar północno-zachodniej, północnej i północno-wschodniej Polski (m.in. Marks 1998, 
2002), a jego czoło dotarło do rejonu Zielonej Góry i Konina, lecz także potężnym lobem 
do rejonu Płocka, warunkując w tym ostatnim przypadku utworzenie zastoiska warszaw-
skiego, sięgającego w strefie doliny Wisły aż po okolice Warszawy. Dalej ku wschodowi 
zasięg ówczesnego lądolodu był mniejszy. Objął on swym zasięgiem Pojezierze Mazurskie i 
Suwalskie docierając do rejonu Nidzicy, Kolna i Sztabina. W najbardziej południowej częś-
ci ówczesnego obszaru ekstraglacjalnego, w anaglacjalnej fazie zlodowacenia wisła akumu-
lowane były 3–4 poziomy lessów, określane przez Maruszczaka (1991) mianem lessów 
młodszych. Lessy te w wielu profilach Płaskowyżu Głubczyckiego, Wyżyny Małopolskiej,  
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Wyżyny Lubelskiej i Pogórza Karpat rozdzielone są interstadialnymi glebami kopalnymi. 
W głównych profilach lessowych Wyżyny Wołyńskiej, czyli w Bojanicach i Korszewie 
(ryc. 2) ich odpowiednikiem są lessy i oddzielające je gleby kopalne wałdajskiego (valday) 
poziomu lessowego (Bogucki i in. 1980, 1994). Najstarsze z nich stanowią zapewne górną 
część horohowskiego kompleksu glebowego, zaś wyższe: gleba dubnowska (dubno), gleba 
rowieńska (rowne) i gleba krasiłowska (krasilov) mogą być odpowiednikami ociepleń 
interstadialnych, rejestrowanych w lessach polskich oraz oddzielających nasunięcia sta-
dialne lądolodu zlodowacenia wisła na obszarze Polski. 
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Recent proposal of a new stratigraphic subdivision of the Pleistocene of Poland (Ber et al. 2007) 
presented 4 complexes i.e. Preglacial, South-Polish, Middle-Polish and North-Polish ones. Each of 
them comprises a group of stratigraphic units, corresponding to the previously distinguished 
glaciations (8) and interglacials (7) or coolings and warmings (Fig. 1). Three younger complexes 
and corresponding extents of Scandinavian ice sheets in Poland during the Pleistocene are described 
in more detail. Three older interglacials in Poland (in turn Augustów, Kozi Grzbiet and 
Ferdynandów) were characterized by bi-optimal climatic fluctuations. They have however no 
equivalents in loess sections of the Volhynian Upland in the Ukraine. Coolings between the 
optimums in these interglacials in Poland are occasionally considered as small glaciations, during 
which the ice sheet terminus could occur to the north of the country. All the younger interglacials 
are mono-optimal in Poland and as such, are also reflected by single palaeosols in loess sections of 
both countries. Analysis of till occurrences in key loess sections of Poland and Ukraine (Lindner et 
al. 2004) enabled precise delimitation of ice sheet extents, especially within the Middle-Polish 
complex (Lindner 2005), firstly of the glaciations liwiec, krzna and odra, ascribed to OIS 10, 8 and 
6, respectively. During the youngest (Wisła, Valdai) glaciation, 3-4 loesses were deposited in the 
Lublin Upland and the Volhynian Upland; they are separated by palaeosols that developed during 
interstadial-rank warmings. 


