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Zapis w lessach europejskich 
Interglacjał lubelski w polskich schematach stratygraficznych zajmuje pozycje pomiędzy 

zlodowaceniami Odranian i Wartanian. Brak jest całkowitej zgodności w interpretacji rangi 
klimatycznej tego okresu. Warunki klimatyczne na zachodzie Europy i na wschodzie tego 
kontynentu wyraźnie różniły się. 

W profilach palinologicznych Europy Zachodniej brak jest dowodów na interglacjalny 
charakter roślinności, dyskusyjny jest także pogląd o randze interstadialnej tego okresu 
(Mojski 1993). Natomiast na wschodzie Europy istnieje wiele stanowisk badanych palino-
logiczną metodą, gdzie wyraźnie stwierdzono interglacjalny charakter roślinności. Na 
wschodzie okres ten był zapewne stosunkowo ciepły o czym między innymi świadczy 
podstawowy dla tego interglacjału profil Odincowo, gdzie charakter sukcesji roślinnej 
wyraźnie wskazuje na interglacjalne warunki jej rozwoju, lecz o optimum klimatycznym 
nieco chłodniejszym od optimum holoceńskiego. W Polsce brak jest niezbitych dowodów 
palinologicznych na istnienie warunków interglacjalnych. Profil palinologiczny dokumen-
tujący tą jednostkę stratygraficzna prezentowany na podstawie badań w Grabówce (Ma-
kowska 1977) raczej nie daje podstaw do stwierdzenia cech interglacjalnych. Do podobnych 
wniosków prowadzą wyniki badań osadów jeziornych na północnym przedpolu Wyżyny 
Lubelskiej w Łęcznej (Butrym i in. 1991), gdzie rozwój w optimum klimatycznym lasów 
iglastych charakterystycznych dla klimatu umiarkowanie chłodnego wyklucza charakter 
interglacjalny sukcesji roślinnej. Wyniki tych badań potwierdzają także wnioski z badań 
profilów w Podgłębokiem (Janczyk-Kopikowa 1969) oraz w Łańcuchowie (Janczyk-Ko-
pikowa 1979). Niemniej z tego okresu zachowały się gleby kopalne, których typologia 
świadczy o warunkach rozwoju zbliżonych do interglacjalnych (Konecka-Betley 2002). 
Szczególnie o interglacjalnych warunkach rozwoju gleby badanej przez tą autorkę świadczą 
właściwości chemiczne i cechy mikromorfologiczne. Poziomy genetyczne gleb charakte-
rystyczne są dla Luvisols oraz Dystric Cambisols (Butrym i in. 1991) względnie Mollic 

Gleysols (Konecka-Betley 1993). W Polsce istnieją ślady omawianego okresu w postaci 
gleb kopalnych, które wskazują na stosunkowo chłodny interglacjał względnie na ciepły 
interstadiał. 
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Gleby omawianej jednostki stratygraficznej otrzymały symbol stratygraficzny GJ2 (Ma-
ruszczak 1987a). Stosunkowo najlepiej rozpoznane zostały we wschodnich płatach lessów 
lubelskich tj. na Grzędzie Horodelskiej, Grzędzie Sokalskiej oraz na Działach Grabowiec-
kich. W innych płatach lessowych Lubelszczyzny zachowały się w niewielu stanowiskach, 
podobnie jak i w innych regionach lessowych. W lessach Sandomiersko-Opatowskich 
Jersak (1973) określał omawiana glebę nazwą „gleby typu Tomaszów” jako dobrze rozwi-
niętą płową glebę kopalną. W Polsce Południowej występują dobrze rozwinięte gleby typu 
płowego paralelizowane stratygraficznie z interglacjałem lubelskim np. w profilu Odonów 
k/Kazimierzy Wielkiej czy w Branicach na Płaskowyżu Głubczyckim (Jary 1996). Miejs-
cami gleby tego wieku tworzą kompleksy glebowe złożone z gleby leśnej z nałożoną glebą 
darniową względnie czarnoziemną. Gleby z interglacjału lubelskiego stwierdzono także w 
innych profilach Polski np. w Łopatkach na Płaskowyżu Nałęczowskim, gdzie wykszta-
łcone są na odrzańskiej glinie zwałowej i osadach wodnolodowcowych tego zlodowacenia, 
na południu, w Orzechowcach koło Przemyśla, w Szczygielicach koło Krakowa, na SE w 
Wożuczynie na Grzędzie Sokalskiej ale także w innych profilach w tym w wierceniach kar-
tograficznych na Grzędzie Horodelskiej, w Kotlinie Hrubieszowskiej i Działach Grabowiec-
kich. Omawiany okres jest stosunkowo dobrze wydatowany, w profilach lessowych stwier-
dzono występowanie tych gleb w okresie 230-210 ka BP (Maruszczak 1987b, 1991), a więc 
w czasie stosunkowo krótkim, co może tłumaczyć różnice wykształcenia i postępu pedo-
genezy w stosunku do typowych gleb interglacjalnych np. eemskich.  

Podobne daty określające wiek substratu omawianych gleb uzyskano w krajach ościen-
nych tj. w Niemczech (222–190 ka BP; Stremme 1986, 1989; Zöller et al. 1988) oraz na 
obszarach wschodniej Ukrainy (240–200 ka BP) (Shelkoplyas et al. 1986). W Czechach i 
Słowacji z interglacjałem lubelskim w naszych schematach stratygraficznych paralelizowa-
ne są gleby kopalne PK IV odpowiadające w schematach naszych południowych sąsiadów 
interglacjałowi oldrisov/warte. Gleby kopalne PK pochodzą z niezbyt ciepłego interwału w 
obrębie zlodowacenia saalian s.l. Na krzywej izotopowo-tlenowej 18O osadów oceanicznych 
odpowiada stadium 7.7, oraz z interglacjałem treene, karlich oraz elbeuf II w schematach 
stratygraficznych Zachodniej Europy (Šibrava 1986 a, b). W Czechach i Słowacji rozwijały 
się wówczas szarobrunatne gleby leśne (Parabraunerde) oraz pseudoczarnoziemy (Smoli-
kova 1984) należące do pedokompleksu IV. Gleby tego wieku występują w profilach sło-
wackich w Komjaticach, Aleksincach, Hrcelu (Vaškowsky, .Ložek 1973).Ten wyraźnie za-
akcentowany lepiej rozwiniętymi glebami okres niektórzy autorzy uznają za interglacjał inni 
skłonni są określać jego rangę jako interstadiał. Na miedzyrzeczu Wagu i Nitry na lessach 
ze środkowej części zlodowacenia saali (= odra) wytworzyła się gleba określana przez 
Košt’alika (1974) jako węglanowy czarnoziem silnie zabarwiony związkami humusu i 
żelaza na kolor żółtobrunatny (10 YR 6/8), zawierający 0,58% humusu i zaledwie 1,2%  
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CaCO3, o pH= 6,9. Występujący w glebie humus jest typu mull. Analiza minerałów cięż-
kich wskazuje na raczej słabe wietrzenie. Plazma glebowa jest skoagulowana (Košt’alik 
1974). W Zachodniej Ukrainie, na Wołyniu i Podolu z interglacjałem lubelskim paraleli-
zowane są gleby poziomu korszewskiego, które w najnowszym schemacie stratygraficznym 
otrzymały kod stratygraficzny S2. Jest to zespół gleb kopalnych odpowiadających 7 stadium 
OIS (Boguckyj i in. 2000; Boguckyj, Łanczont 2002). Ten kompleks glebowy złożony jest z 
dwóch gleb leśnych: S2-II oraz S2-I. Rozdzielone są one osadami typu deluwialno-
soliflukcyjnymi wskazującymi na wyraźne ochłodzenie klimatyczne pomiędzy rozwojem 
tych gleb. Dolną glebę najczęściej reprezentują zachowane w profilach poziomy genetyczne 
eluwialny i iluwialny, natomiast poziom humusowy najczęściej jest zdenudowany. Górna 
gleba pod względem zaawansowania pedogenezy podobna jest do gleby starszej a wyróżnia 
ją pod względem strukturalnym silne rozbicie siecią wąskich szczelin wypełnionych 
oglejonym osadem przemieszczonym z poziomu eluwialnego zawierającego węgielki 
drewna. W poziomie B gleby występują oznaki plamistego oglejenia. W profilu Halicz w 
stropie tych dwóch gleb występują wyraźne ślady denudacji, a w młodszej także artefakty i 
ślady po ognisku wskazujące na pobyt antropoidów. Datowanie metodą TL substratu dolnej 
gleby w profilu Marinopol wykonane w laboratorium lubelskim przez J.Kusiaka dało wynik 
233±60 ka BP (Lub-3732; Łanczont, Boguckyj 2002). 

 
Ślady interglacjału lubelskiego w lessach Lubelszczyzny 
W pokrywach lessowych Wyżyny Lubelskiej ślady interglacjału lubelskiego stwierdzono 

w postaci gleb kopalnych rozwiniętych na zróżnicowanych pod względem litologicznym 
skałach macierzystych. W profilu Łopatki na Płaskowyżu Nałęczowskim są to residua gliny 
zwałowej wieku odrzańskiego oraz osady wodnolodowcowe. Rozwinięta na tych utworach 
gleba kopalna badana była pod względem mikromorfologicznym przez Konecką-Betley K., 
(1991), która stwierdziła bardzo silnie rozwinięty poziom Bt-argic z destrukcją iluwialnych 
otoczek ilastych i dużym nagromadzeniem iłu koloidalnego oraz wolnego żelaza. Były to 
cechy wskazujące na zachodzące procesy typu lessive charakterystyczne dla gleb leśnych. 
W profilach Horodło III oraz Horodło V (Dolecki 2002) są to rędziny czarnoziemne 
rozwinięte na płytkich deluwiach kredowych kampanu oraz mułkach i piaskach ze żwirami 
pochodzenia wodnego. Substrat datowany został metodą TL w profilu Horodło III na 
232±32 ka (Lub-65), natomiast w profilu Horodło V datowano w Pracowni Geologii 
Czwartorzędu Zakładu Nauk Geologicznych PAN w Warszawie kości znalezione w glebie 
metodą F/Cl/P/Col. na 230-250 ka BP. W profilu Obrowiec II z omawianym poziomem 
stratygraficznym paralelizowana jest gleba rangi interglacjalnej o profilu Ag-Eetg-Btg1-
Btg2 silnie zaburzona przez procesy pęcznienia mrozowego (Dolecki 2002). Gleba rozwi-
nęła się na osadach starszych niż 183,9 ka i starszych od lessu starszego górnego, co wynika  
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z uzyskanych datowań TL. W poziomie akumulacyjnym gleba zawiera tylko niewielka ilość 
próchnicy, co zdaje się wynikach z silnego hydromorfizmu gleby. W sąsiednim profilu 
oznaczonym nazwą Lipice-cegielnia zachowały się jedynie produkty denudacji gleby 
lubelskiej zachowane w spągowej części poziomu iluwialnego kompleksu glebowego z 
eemu i wczesnego vistulianu rozwiniętego na cienkiej warstwie lessu starszego górnego 
datowanego metodą TL na 186±26 ka (Lub-3863; Dolecki 2002). W reperowym profilu w 
Nieledwi gleba z interglacjału lubelskiego badana była przez liczne grono specjalistów. 
Pierwotnie uznawano ją za czarnoziem wyługowany o profilu typu A-AC (Maruszczak 
1976). W latach 80. ubiegłego stulecia zwrócono uwagę na oznaki poligeniczności gleby 
występującej w tej pozycji stratygraficznej. Gleba wykazuje dwie fazy rozwoju. W starszej 
fazie był to brunatnoziemny typ pedogenezy, natomiast młodsza fazą była pedogeneza 
darniowo-czarnoziemna wiązana ze środowiskiem leśno-stepowym (Konecka-Betley 1968). 
Starsza faza w profilu omawianej gleby w Nieledwi występuje tylko w postaci szczątkowej, 
natomiast dominują produkty młodszej fazy (Maruszczak 1991). Substrat gleby datowano 
metodą TL w stropie gleby na 231.3±28 ka (Lub-160) oraz w spągu profilu glebowego 
244.2±30 ka (Lub-161; Butrym, Maruszczak 1983). 

W dość jednoznacznej pozycji stratygraficznej znaleziono glebę typu A-(B)C z intergla-
cjału lubelskiego w górnej części profilu lessowego Kolonia Zadębce II, gdzie rozwinięta 
jest na lessie starszym środkowym. Substrat gleby datowany był metodą TL w górnej części 
profilu glebowego na 246.7±37 ka (Lub-2888) oraz w dolnej części 245.8±39 ka  
(Lub-2887). 

Profile gleb kopalnych paralelizowanych z interglacjałem lubelskim stwierdzono także w 
kilku wierceniach kartograficznych na arkuszach Horodło, Kopyłów SMGP 1:50.000 
(Dolecki 1995, 2002) i Mapy Geologicznej Polski 1:200.000 (Rzechowski 2001). W otwo-
rze Moniatycze k-5 na Grzędzie Horodelskiej stwierdzono na głębokości 12,05 m dobrze 
rozwinięty kompleks glebowy o profilu A-Eet-Btg-C o miąższości 2,45 m przykryty lessem 
datowanym metoda TL na 159±23 ka (Lub-2406).W profilu wyróżnia się miąższy, zasobny 
w humus poziom A1, co zdaje się świadczyć o wyraźnym zróżnicowaniu charakteru pedoge-
nezy w profilu glebowym. Osady występujące poniżej kompleksu glebowego uzyskały datę 
TL 264±39 ka BP (Lub-2407). Przytoczone daty uzasadniają przyjętą pozycję stra-
tygraficzną kompleksu glebowego. Jeszcze bardziej złożony kompleks gleb obserwowany 
był w profilu Rogalin na arkuszu Horodło SMGP 1:50 000. Występują tam w interpozycji 
dwie dobrze rozwinięte gleby kopalne. Górna gleba ma profil typu A-Eet-Bt-C, bezpośred-
nio poniżej stwierdzono glebę o profilu A-(B)-C. Substrat górnej gleby datowano metodą 
TL na 212±31 ka (Lub-2236). Pomiędzy glebami występuje wyraźna strefa wskazująca na 
procesy denudacji. Czy obie gleby powstały w interglacjale lubelskim? To pytanie ma 
charakter otwarty; data TL substratu gleby górnej wskazuje na taką możliwość. W otworze  
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Hrebenne k-2 zachowała się tylko gleba z finalnej części interglacjału lubelskiego w postaci 
gleby darniowej względnie czarnoziemnej o profilu genetycznym typu A-(A)C z wyraź-
niejszymi śladami denudacji w stropie. Gleba wykształciła się na lessie facji soliflukcyjnej.  

Także na arkuszu Hrubieszów SMGP 1:50 000 stwierdzono w kilku otworach kartogra-
ficznych ślady interglacjału lubelskiego w postaci gleb kopalnych wyższej rangi stratygra-
ficznej. W profilu wiercenia Nieledew na głębokości 13,3 m, poniżej lessu warciańskiego 
datowanego 141±28 ka (Lub-3077) występuje poziom brunatnienia interglacjalnej gleby 
kopalnej zawierający liczne drobne konkrecje manganowe i żelazisto-manganowe. Stro-
powa część gleby uległa denudacji , gleba rozwinęła się na LSd zasobnym w węglany; less 
ten datowany był metodą TL na 248±49 ka BP (Lub-3078) (Rzechowski 2001). Także w 
profilu wiercenia kartograficznego w Gródku koło Hrubieszowa stwierdzona została gleba 
bielicowa z interglacjału lubelskiego. Wykształciła się na mułkach , piaskach i piaskach ze 
żwirem kredowym wieku odrzańskiego stanowiących spąg osadów plejstoceńskich w tym 
profilu (J.Rzechowski 2001). 
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In the paper we characterize the warming separating two glacial periods defined in Poland as 

Odranian and Wartanian (app. OIS 8 and 6). This warm unit was differentiated in respect of 
chronology and climate as recorded in loess deposits of western and eastern parts of Europe. This 
warming was described mostly on the basis of our research on loesses of the South-Polish Uplands, 
and especially Lublin Region.  

 


