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ПЕРЕДМОВА 



 
XVI українсько-польський семінар на тему “Найдавніші леси Поділля і Покуття: 

проблеми генези, стратиграфії, палеогеографії” у рамках українсько-польської прог-

рами “Стратиграфічна кореляція лесів і льодовикових відкладів України і Польщі” 
відбудеться з 13 по 16 вересня 2009 р. в смт Скала-Подільська Тернопільської обл. 

Організаторами семінару стала низка навчальних та академічних установ України і 
Польщі. Оргкомітет висловлює сердечну подяку всім, хто долучився до організації та 

проведення цього семінару. Особлива подяка тим, хто надав семінару фінансову 
допомогу. 

Найдавніші леси Поділля і Покуття вивчені недостатньо. Це зумовлено незначною 
розповсюдженістю розрізів, широким розвитком денудаційних процесів на Придніс-

терському Поділлі і Покутті, великою складністю проблем тощо. Щасливим винятком 
є розрізи Скала-Подільська і Мамалига, які стали стрижнем у розв’язанні зазначених 

проблем. Вони добре стратифіковані, покривні лесово-ґрунтові товщі залягають на 
алювії різновікових давніх терас, що також дало змогу розгляду проблеми “Леси і 

тераси”. У розрізі Скала-Подільська встановлена межа палеомагнітних епох Брю-
нес/Матуяма, яку однозначно можна вважати реперною та дуже важливою у страти-

графічних побудовах. Важливим є і те, що у комплексному вивченні розрізів Скала-
Подільська і Мамалига брав участь міжнародний колектив дослідників з України та 

Польщі з використанням найсучасніших методів вивчення четвертинних відкладів. 
Ми переконані, що дискусії під час наукових екскурсій на розрізах Скала-Подільська 
і Мамалига не лише наблизить нас до розв’язання поставлених проблем, а й до цього 

долучатимуться усе нові та нові дослідники. 
Значно складним і маловивченим є розвиток території Поділля і Покуття на етапі 

від звільнення її від моря та до формування каньйону Дністра, тобто його до-
каньйонна історія. Не вивченим є і формування надканьйонних терас. Серед дослід-

ників немає єдності навіть щодо кількості цих терас – відповідь дадуть подальші 
дослідження. Маємо надію, що комплексні дослідження розрізів Скала-Подільська і 

Мамалига та інші матеріали збірника, а також координація зусиль науковців різних 
країн цьому сприятимуть. Говорячи про ці проблеми, ми ще і ще нагадуємо собі про 

дослідження Юрія Полянського, якому присвячуємо цей семінар. 
 

 
Від імені оргкомітету,  

      співголова                                                                                        Андрій Богуцький 
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Леси є провідною ниткою в дослідженнях плейстоцену Поділля. 

Юрій Полянський 
 

Дослідник терену “полудневого Поділля” – 

Юрій Іванович Полянський − настільки велика і 
яскрава постать у вітчизняній науці, що його на-

укова спадщина повним обсягом мусить бути по-
вернута зацікавленій громадськості України й 

усього світового загалу. Він відіграв особливу 
роль у розгортанні географічних й археологічних 

досліджень, розвитку географічної та історичної 
науки в ХХ ст. Діапазон наукової творчості вче-
ного охоплював геологію, палеогеографію, гео-

морфологію, археологію, музеєзнавство, педаго-
гіку, майже всі спеціальні географічні дис-

ципліни. Особливої уваги заслуговує його науко-
ве вивчення морфогенези і палеоліту “полудне-

вого Поділля”. 
Необхідність висвітлення наукової спадщини 

вченого зумовлена тим, що маловивченим аспек-
том творчості Ю. Полянського є його досліджен-

ня у галузі палеогеографії (дослідження страти-
графії плейстоцену, вживання найновішої термі-

нології, вивчення фауни молюсків, тектоніки По-
ділля). 

За той час, який дослідник провів у польових 
експедиціях на території Південного Поділля, 

йому вдалося зібрати значну кількість польового 
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вого матеріалу, під час опрацювання якого Ю. Полянський дійшов нових цікавих вис-
новків щодо стратиграфії плейстоцену та морфології Галицького Поділля над Дніст-

ром. 
Усі свої теренові роботи в Україні вчений присвятив вирішенню низки проблем, які 

стосувалися морфології, стратиграфії плейстоцену Поділля, дослідження терас Дніст-
ра, геології плейстоцену, поділу лесів на Поділлі, дослідження флори і фауни лесів 

тощо. 
Як було зазначено в епіграфі, який взятий з монографії Ю. Полянського “По-

дільські етюди”, леси дійсно є тією ниткою, за допомогою якої можна розв’язати клу-
бок проблем, які досі є невирішеними, і дати відповіді на запитання, що й зараз 

цікавлять багатьох дослідників, які вивчають плейстоцен Поділля. 
У 2009 р. виповнюється 80 років з часу виходу в світ головної наукової праці 

Юрія Полянського “Подільські етюди: тераси, леси і морфологія Галицького Поділля 
над Дністром”, яка вийшла у 1929 р. у ХХ томі Збірника Математично-Природо-

писно-Лікарської секції Наукового товариства імені Шевченка у Львові (рис.). Це од-
на із найбільших його праць, у якій він розглядає з нового погляду стратиграфію 

плейстоцену і морфологію цієї території над Дністром. У монографії зібрані мате-
ріали польових досліджень Ю. Полянського з 1923 по 1929 роки. Обмеження тери-

торії дослідів було обґрунтоване з огляду на панівне значення долини Дністра для 
проблем геології четвертинного періоду, морфології і тектоніки. 

Юрій Полянський відомий серед науковців тим, що у своїх дослідженнях він 

наголошував на вивченні терену. На думку вченого, …“остається проте одна до-

рога, а це – апеляція до терену, апеляція до цего одинокого, правдивого і невичерпа-

ного джерела всякого пізнання і всіх вартісних синтез”. 
Польові дослідження вченого характеризуються надзвичайною сумлінністю і 

послідовністю виконання робіт та, що є ключовим, комплексністю щодо постановки 
та вирішення проблеми. 

Працюючи у полі, він ставив перед собою такі цілі: дослідити стратиграфію плей-
стоцену, визначити чергові зміни флори і фауни, клімату, а відтак, спираючись на 

новий фактичний матеріал, дати відповідь на головні питання, що стосуються морфо-
генезису і палеоліту Південного Поділля. З огляду на те, що плейстоценові відклади 

містять рештки життя і діяльності людей стародавнього кам’яного віку, виникла 
необхідність ґрунтовного дослідження первісної археології (палеоліту). Це, здавалося 

б, побічне завдання було виконано на такому високому професійному рівні, що 
Я. Пастернак справедливо назвав Ю. Полянського “батьком західноукраїнського 

палеоліту”. Інші геологічні епохи він досліджував спорадично, хоч і тут залишив по 
собі яскравий слід у багатьох публікаціях. 

10                                                                                                                                О. Томенюк 



 

Досліджуючи Поділля, вчений відкрив чимало стоянок палеолітичної людини. Ці 
рештки були також цінним матеріалом для закріплення хронології і для встановлення 

раціональної кореляції наукових висновків Ю. Полянського з добре вивченими і 
хронологічно визначеними відрізками плейстоцену Середньої і Західної Європи. 

Важливе значення у своїх роботах приділяє Ю. Полянський використанню за-
гальноприйнятих термінів, які були б зрозумілими для широкого кола науковців різ-

них країн. Тому він наводить приклади кореляції найбільших зледенінь, які були 
відомі і вивчені на той час для території Європи загалом різними дослідниками, і 

обґрунтовує використання певних еталонних визначень понять і термінів, яких варто 
дотримуватися для порозуміння у європейській науковій спільноті. 

Вивчаючи тераси Дністра у Галицькому Придністер’ї, Юрій Полянський проводить 
детальні дослідження, які стосуються алювію цих терас. Дослідник виділяє та описує 

наявність шести різновікових терас у середній течії р. Дністер. 
Починаючи із шостої тераси, для кожної тераси він характеризує: 

- петрографічний склад її відкладів; 
- межі поширення і потужність відкладів; 

- гіпсометрію; 
- палеонтологічні рештки; 

- покривні відклади, що залягають над алювієм; 
- умови седиментації відкладів; 
- тектонічні умови; 

- вік тераси. 
Цілком очевидно, що такий комплексний підхід до розв’язання наукових проблем, 

який покладений в основу усіх теренових і камеральних робіт Ю.І. Полянського, ви-
користовують і сучасні дослідники. 

Як і В. Зергель, на основі альпійської моделі Пенка-Брюкнера для четвертинного 
періоду на Поділлі Ю. Полянський виділяв: 

� старший лес (рісське зледеніння, III); 
� молодший лес І (фаза А вюрмського зледеніння, IVa); 

� молодший лес ІІ (фаза В вюрмського зледеніння, IVb). 
На той час для східноєвропейських геологів та археологів це була досить оригі-

нальна і свіжа концепція. 
Важливе місце у своїй праці відводить Ю. Полянський питанням залягання різно-

вікових лесів на терасах (теорія “леси і тераси”, яку сьогодні активно розвивають су-
часні дослідники плейстоцену Поділля). На Поділлі він встановив такий порядок 

залягання лесів на терасах: 
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- перша тераса − без первісного лесу; її перекривають подекуди делювіальні 
відклади голоценового віку; 

- друга тераса − перекрита без перерви у процесі седиментації лише молодшим 
лесом ІІ; 

- третя тераса − перекрита без перерви у процесі седиментації молодшим лесом І 
і молодшим лесом ІІ, що залягає на викопному ґрунті над молодшим лесом І; 

- четверта тераса − перекриття слабе і невияснене дослідником; 
- п’ята тераса − перекрита без перерви в осадконагромадженні старшим лесом і 

молодшим лесом І, що лежить на похованому ґрунті старшого лесу; 
- шоста тераса − перекрита старшим лесом; перекриття молодшими лесами є, але 

воно не було остаточно вияснене дослідником. 
Ці закономірності, виявлені Ю. Полянським на Поділлі, знайшли повну аналогію у 

заляганні лесів на терасах в Німеччині, які там встановив німецький дослідник 
В. Зергель. 

На думку Ю. Полянського, в плейстоцені на Поділлі відбулися два тектонічні зру-
шення. У зв’язку з ними виникли два ерозійні цикли. Перший цикл ранньоплейсто-

ценового віку (перед ІІІ) створив зрілі форми рельєфу вище рівня п’ятої тераси. 
Другий ерозійний цикл відбувався у пізньому плейстоцені, точніше в останній між-

льодовиковій епосі (ІІІ–ІV a або Рісс−Вюрм І) і створив нижче рівня п’ятої тераси 
молоді яружні форми рельєфу. 

Дослідження четвертинних відкладів в околицях с. Новосілки дали можливість 

розробити схему детальної хронології геоморфологічних процесів на Південному 
Поділлі. Ю. Полянський розглянув геологічні та морфологічні особливості цієї тери-

торії. 
За період свого життя в Україні вчений написав чимало праць, присвячених ви-

вченню геології, палеогеографії, геоморфології та археології нашої території. Однак 
його доля склалася так, що через деякий час він змушений був покинути рідну країну 

та виїхати до Аргентини зі штампом “ворога народу” та “зрадника Батьківщини”. Усі 
його праці були вилучені із наукового користування. Цитування або посилання на 

роботи вченого строго карались. Тому дослідники під час використання наукових 
здобутків Ю. Полянського, посилаючись на його праці, змушені були вживати за-

гальні терміни, такі як “геологи Львівського університету” або ж “львівські археоло-
ги”. Однак цей факт не знищив незламного духу дослідника-польовика Ю. По-

лянського, який і в еміграції плідно працював на благо географічної і геологічної наук. 
Наукова спадщина Ю.І. Полянського величезна. Нижче наводимо перелік лише ок-

ремих наукових праць дослідника, які найближче стосується проблематики нинішньо-
го семінару. 

12                                                                                                                                О. Томенюк 



 
Геольогічно-морфольогічні помічання в районі Новосілки Костюкової (Заліщики) і 

ділювіальна циклічна схема полудневого Поділля // Зб. Фізіограф. Комісії НТШ. – 
1925. – Вип. 1. – С. 3–24. 

Неолітичні обсідіани Східної Галичини // Відбитка із Записок НТШ. – 1925. – 
Т. 23–24. – С. 1–2. 

Bericht. Ein neuentdeckter Paläolith Podoliens // Sitsber. Der Mat.-naturw.-arztl. Sek. D. Ševčenko 
Ges. – Lemberg, 1925. – Heft 2. – S. 9–10. 

Підплитовий гріб у Новосілці Костюковій, пов. Заліщики // Відбитка з Літе-
ратурно-Наукового Вісника. – Львів, 1926. – Кн. 3. – Т. 89. – С. 1–4. 

Die erste Paläolithstation in Nowosilka-Kostiukowa (Podolien) // Збірник мат.-природ.-
лікар. секції НТШ. – 1926. − Т. 25. – 23 c. (у співавторстві з Krukowski S.). 

Нові праці про плейстоцен Бессарабії // Відбитка зі зб. Фізіограф. Комісії НТШ. − 
Львів, 1927. − Вип. 2. − С. 1−14. 
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Це далеко не повний перелік наукових праць Ю. Полянського, однак цього дос-
татньо, щоб висвітлити чималий внесок, який зробив видатний науковець у розвиток 

географічної науки ХХ ст., зокрема, на території Поділля. Його наукові здобутки 
мають величезне практичне й теоретичне значення і сьогодні. 
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Summary 
The article is devoted to the activity of famous Ukrainian researcher of Dnister region in Podillya 

– Yurij Poljans’kyj. Investigations of stratigraphy of Pleistocene, clarification of succession of 
flora, fauna and climate were the main tasks of Yurij Poljans’kyj’s field researches. On the base of 
new materials he analyzed the issue of morphogenesis and Paleolithic of Southern Podillya. In his 
monograph “Podolien Studies” Poljans’kyj emphasizes questions of usage of new terminology 
(problem of Pleistocene glaciations), which is generally employed in many countries. In Podillya 
the scholar investigated six terraces of Dnister River with different dating. For Paleolithic period in 
Podillya region Poljans’kyj distinguished oldest loess (Rissian glaciation), youngest loess I 
(phase A of Wurmian glaciation) and youngest loess II (phase B of Wurmian glaciation). 
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Розрізи Скала-Подільська й Мамалига, які репрезентуватимуть учасникам укра-

їнсько-польського семінару, розміщені в досить складних геоморфологічних умовах 
Придністерського Поділля й Покуття. Обидва розрізи пов’язані з давніми річковими 

терасами та покривними лесово-ґрунтовими серіями. 
Розріз Скала-Подільська (рис. (fig.) 1 А, С), згідно зі схемою геоморфологічного 

районування П. Цися, розміщений у межах глибоко розчленованої височини Придніс-
терського Поділля [17]. Межі району проходять: на півночі по лінії, нижче якої – 

долини рік Стрипи, Джурину, Серету, Нічлави, Збруча, Жвану та інших набувають 
каньйоноподібних рис; на півдні – по лінії Тлумач-Герасимів–Городенка–Заліщики–

Могилів-Подільський. На останньому відтинку межа району огинає з півдня Хотинсь-
ке пасмо [17]. 

Фундамент Подільської височини складають граніти і гнейси, які належать до 

мегаблоку докембрійської Східноєвропейської платформи. Зверху вони перекрива-
ються горизонтально залягаючими відкладами палеозою, мезозою і кайнозою, зок-

рема товщами крейди, неогену і антропогену. Четвертинні відклади збудовані, голов-
но, лесами, під якими, а часто безпосередньо на поверхні, залягає алювій, який збу-

дований матеріалом карпатського походження. У складі уламкового матеріалу пере-
важають пісковики, силіцити, кварц тощо. 

Височина у цьому районі легко нахилена на південь, південний схід та розчлено-
вана майже рівномірно повторюваними і глибоко врізаними долинами лівих приток 

Дністра. Річкові долини, їхні вододіли чітко зорієнтовані з півночі на південь. Глиби-
на врізу долин зростає з просуванням на південь, зокрема, на широті Скали-По-

дільської глибина врізу Збруча у поверхню Подільської височини досягає 60 м, а на 
пригирлових ділянках глибина врізу зростає до 100 м і більше. Долини Дністра та 

його лівих приток мають неповторні риси глибоковрізаних каньйонів. Глибина най-
більшої каньйоноподібної долини Дністра досягає подекуди 150–200 м. Іншою ха-

рактерною рисою долин Дністра, його лівих допливів є врізані меандри з великими 
петлями і вузькими шийками. Здебільшого меандри розвинені у вигляді скупчень, 

названих меандровими групами, які розділені порівняно спрямленими, безмеандрови- 
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ми або з поодиноким меандрами ділянками долини. Зокрема, О. Маринич у долині 
Дністра виділив такі меандрові групи [15]: 

1. Нижньово-Чернелицька. 
2. Мельнице-Подільська. 

3. Хотинсько-Студеницька. 
4. Ярузько-Кам’янська. 

Рельєф межиріч лівих приток Дністра часто ускладнений долинами їхніх невеликих 
бічних приток, формами типу балок, а також трапляються вперше описані К. Герен-

чуком пологі, порівняно неглибокі, заглиблення. Разом вони формують густу сітку 
витягнутих з північного заходу на південний схід добре розвинених понижень. К. Ге-

ренчук вважає, що їх можна інтерпретувати як релікти первинної гідрографічної ме-
режі Поділля. Ріки цього первинного дренажу Поділля утворені пра-Дністром, який 

вільно блукав алювіальною рівниною, вслід за берегом регресуючого сарматського 
моря. Зазначеий алювій окреслює межі цієї найдавнішої флювіальної системи пра-

Дністра. Північна межа її поширення на осі долини Збруча є на широті 49,5º. 
Поверхні межиріч лівих приток Дністра, окрім ухилу на південь, подекуди також 

злегка нахилені на схід, тому вододіли дещо зміщені ближче до західних частин ме-
жиріч.  

Межиріччя головних приток Дністра, як, наприклад, Стрипи–Серету, Серету–Збру-
ча та інших, розчленовані густою мережею долин рік різних порядків. Найбільші з 
них (Жван, Нічлава) також витягнуті з півночі на південь. Дрібніші річки (першого–

третього порядків) протікають, головно, у напрямку північний схід–південний захід. 
Абсолютні позначки вододілу межиріччя Нічлави–Збруча у прилеглих до розрізу 

Скала-Подільська районах досягають 310–315 м. Це становить 115–120 м над руслом 
Збруча та 90–95 м над руслом Нічлави. Над найближчою ділянкою русла Дністра 

(район села Худиківці) перевищення досягають 175–180 м. 
Вниз за течією Збруча, Нічлави абсолютні висоти поверхні межиріччя зростають, 

зокрема, у районі сіл Сапогів–Іване-Пусте–Турильче, до 320–340 м. Це становить 145–
165 м над руслом Збруча і 148–168 м над руслом Нічлави. Відносні перевищення над 

найближчою ділянкою русла Дністра (район сіл Устя–Худиківці) досягають 200–180 м. 
Це підвищення формує вододіл між Збручем і річкою Циганкою, яка є лівою прито-

кою Нічлави. 
Поза цим підвищенням, у районі Скали-Подільської–Іванкова, абсолютні відмітки 

поверхні межиріччя Збруча–Нічлави досягають 285–295 м, що становить 90–100 м 
над руслом Збруча. Південніше села Іванків і до села Нівра абсолютні відмітки по-

верхні межиріччя знижуються до 240–270 м. Над руслом Збруча це досягає 60–90 м.  
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У районі сіл Залісся–Кудринці абсолютні відмітки зростають до 270–305 м, що 
становить 130–150 м над руслом Збруча. 

Південніше від села Панівці абсолютні відмітки знижуються до 215–240 м, це 
стано-вить 90–110 м над руслом Збруча і 97–117 м над руслом Дністра. 

Русло Збруча, оминаючи підвищення у районі Сапогова–Іване-Пусте–Турильче та 
Залісся–Кудринців, відхиляється на схід. 

 

Тераси Дністра 

Найважливішим елементом рельєфу долини Дністра є добре розвинена система 
ерозійно-акумулятивних річкових терас (рис. 1 D). Проблему кількості, віку терас 

Дністра досліджувало багато вчених, серед них: Ю. Полянський [16], Р. Виржиківсь-
кий [7], Л. Лунгерсгаузен [14], О. Маринич [15], І. Іванова [12, 13], І. Гофштейн [10], 

М. Веклич [5, 6], П. Букатчук, П. Гожик, Г. Билинкис [4] та ін. 
За даними Ю. Полянського [16], у долині Дністра розвинуто шість терас. Найдав-

ніша шоста тераса сформована у пліоцені. Лінія Монастириська–Бучач–Чортків–Бор-
щів є межею максимального поширення на північ, північний схід алювіального ма-

теріалу найвищої тераси.  
Р. Виржиківський [7] виокремив на теренах Середнього Придністер’я, окрім тераси 

першої (голоценова висока заплава), шість терас. Науковець наголошує на тому, що у 
рельєфі і відкладах досить часто складно розділити високі тераси, зокрема шосту і 
п’яту. Тому він припускає, що це є одновікові тераси.  

За даними С. Ленцевича [22], в розвитку гідрографічної мережі Поділля можна ви-
окремити три етапи. Перший етап задукоментований у старому пліоценовому рельєфі 

зі слідами річкового дренажу на привододільних частинах межиріч лівих приток 
Дністра. Другий – пов’язаний з розвитком висхідних тектонічних рухів у межах Пів-

денного Поділля. Цей ерозійний цикл зафіксований у терасованих надканьйонних 
частинах річкових долин Дністра та його приток. Третій – це етап інтенсивного по-

глиблення долин, які набули характерних каньйоноподібних рис та розвитком на 
схилах долин терас. 

На підставі загального аналізу рельєфу Поділля К. Геренчук [9] вважав, що долина 
Дністра розпочала формуватись вже у пліоцені.  

О. Маринич [15] вважав, що сьома тераса належить до верхнього пліоцену, а шосту 
він датував на гюнц, гюнц/міндель. Ці дві тераси мають сильно здеформований поз-

довжній профіль, а причиною деформації є розвиток  інтенсивних тектонічних рухів 
еоплейстоценового віку. 

Згідно з даними І. Іванової [12, 13], для найдавніших, надзаплавних терас Дністра 
притаманні не лише значні відносні перевищення над руслом річки, а й значна ширина. 
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Таблиця 1 

Номенклатура терас Середнього та Нижнього Придністер’я 
Відносні відмітки поверхонь терас стосовно русла Дністра (в метрах) 

Н
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 т
ер

ас
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ки

й 
(1

92
9)
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* 
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М
. Л

ан
чо

нт
,  

А
. Б
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уц

ьк
ий

,  
А

. Я
ци

ш
ин

 (
20

02
),

  
Г

ал
ич

–Д
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ге
 

I 4 4–6  10–12  5–7  1–2  7–10   4–11  
II 0–4 10 12–15  5–7  13–15  12 12–156  
III 0–10  20 45–55  > 35 22–25  ? 20–25  
IV 80–90  35–50  70–80  45–50  38–40  ? 35–45  
V 100 70–80  70–80  < 90 40–50  75–85  70–80  
VI 150 110–120  145–160  140–150  65–70  80–90  90–100  
VII  140–160  180 175–200  70–85  90–100  140–150  
VIII   220–230   98–105  118–123   
IX     115–120  160–170   
X     135–140    
XI     150   
XII     165–170    
XIII     190–195    
* зазначені відносні висоти цоколів терас  
 

Найвища серед них тераса розвинена на певній відстані від сучасної долини річки, 

місцями досить значній – до 15–20 км. Головні площі цих терас сконцентровані на 
лівобережжі Дністра, між Дністром та лінією Монастириська–Бучач–Чортків–Борщів.   

І. Гофштейн [10] об’єднав тераси Дністра у три групи. Понад брівкою глибоко врі-
заної долини Дністра розвинена група з двох високих терас (наддолинні тераси), з від-

носними перевищеннями над руслом річки 135–180 м. Наймолодша з цих терас, 
шоста надзаплавна, формує брівку каньйоноподібної долини Дністра. Етапи розвитку 

річкових терас він пов’язує з основними палеогеографічними (палеокліматичними) 
етапами. 

За даними М. Веклича [5, 6], алювій кожної з терас Дністра, Пруту в їхніх середніх 
та частково нижніх течіях належить до міжльодовиків’я і наступного за ним 

зледеніння. Кінець зледеніння – початок міжльодовиків’я – це етап глибинної ерозії, а 
перша по-ловина і середина міжльодовиків’я були часом переважної акумуляції 

алювію. Усього М. Веклич виокремлює 33 фази: 16 пліоценових фаз, 16 
плейстоценових і одну голо-ценову, тому у долині Дністра розвинуто 16 терас 

пліоцен-плейстоценового віку та одна тераса голоцеонвого віку. 
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П. Гожик [11], П. Гожик, Л. Лінднер [20] у середній та нижній течіях Дністра ви-
окремлюють 13 надзаплавних терас: вищі (13–10) тераси були сформовані протягом 

верхнього пліоцену, а решта (9–1) – протягом плейстоцену. Вздовж гляціалів Дністер 
розчленовував раніше сформовану терасу, поглиблював свою долину, а протягом ін-

тергляціалів виконував, головно, акумулятивну роботу – накопичував алювіальний 
горизонт тераси.  

Здебільшого високі, позадолинні, тераси Дністра та його приток у Середньому 
Придністер’ї за суто морфологічними, морфометричними критеріями розчленувати 

досить складно. На деяких ділянках Придністерського Поділля тераси також поз-
бавлені покривних лесово-ґрунтових товщ, тому стратиграфічні методи їхнього зіс-

тавлення тут не працюють. Для розв’язання питання кількості, віку терас спираються, 
головно, на аналіз алювіальних товщ терас, збережених на поверхнях межиріч лівих 

приток Дністра, зокрема, виконують літологічні аналізи алювію. Також широко залу-
чають результати аналізів збереженої у товщах алювію фаун.  

Найбільш важливими розрізами алювіальних товщ терас на межиріччі Нічлави–
Збруча є: Скала-Подільська, Нівра, Іване-Пусте, Пилипче. Для них притаманні такі 

гіпсометричні характеристики (табл. 2).  
 

Таблиця 2 
Морфометричні харатеристики алювіальних горизонтів надканьйонних терас 

межиріччя Збруча–Нічлави  
Відмітки, м 

Відносні 
Розрізи алювію 

Абсолютні 
Над руслом Дністра Над руслом Збруча 

Скала-Подільська 240 118 43 
Нівра 220 98 45 
Іване-Пусте 300 178 145 
Пилипче 240 108 102 

 
Очевидно, що гіпсометрично найвищою на межиріччі Нічлави–Збруча є тераса у 

районі села Іване-Пусте, алювій якої залягає на рівні 178 м над руслом Дністра та 145 м 
над руслом Збруча. Тераса розвинута між Гермаківкою–Мельницею-Подільською–

Кудринцями–Заліссям. Поверхня тераси витримана на рівні 305–310 м, максимум до 
330 м, а це 150–160 м, максимум 170 м, над руслом Збруча. Над руслом Дністра 

поверхня тераси піднімається на 180, максимум – 205 м. 
Можливо, що до цієї тераси також варто зачислити найбільш підняті фрагменти ме-

жиріччя Нічлави–Збруча, розміщених, нагадаємо, між селами Сапогів–Іване-Пусте–

Турильче. Тут абсолютні відмітки досягають 320–340 м, що становить 145–165 м над 
руслом Збруча та 200–220 м над руслом Дністра. 
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Наступною, гіпсометрично нижчою, є тераса у районі села Пилипче, яка формує 
вузький, шириною до 300–400 м, вододіл Дністра–Нічлави. Поверхня тераси, за по-

передніми спостереженнями, витримана на рівні 250–270 м, іноді до 280 м. Тобто 
вона нижча на 55–40 м від гіпсометрично найвищої тераси межиріччя Нічлави–

Збруча. Над руслом Дністра зазначена тераса піднімається на 120–140 м. Тераса 
формує брівки долин Дністра та Нічлави. Поза районом села Пилипче окреслити цю 

терасу досить складно. 
Гіпсометрично найнижчою надканьйонною терасою на межиріччі Нічлави–Збруча, 

за нашими попередніми спостеженнями, є тераса у районі Скали-Подільської–Ніври. 
Морфологічно тераса найкраще “читається” понад правим бортом долини Збруча, на 

ділянці Бурдяківці–Скала-Подільська–Турильче–Нівра. Тут вона розвинута у вигляді 
порівняно широкої (до 2–3 км) смуги, яка формує брівку долини Збруча. Абсолютні 

відмітки поверхні тераси досягають 265–274 м, максимум до 288 м у районі Бур-
дяківців–Скали-Подільської та 240–250 м, максимум до 265 м у районі села Нівра. 

Відносні перевищення поверхні тераси стосовно русла Збруча становлять 45–75 м, 
максимум – 95 м. Над руслом Дністра поверхня тераси піднімається на 118–128 м, 

максимум – 139 м. 
Надзвичайно цікаво, що гіпсометрично найнижча тераса на досліджуваній ділянці 

межиріччя Нічлави–Збруча показує досить добре виражену прив’язку до Збруча, а не 
до Дністра. Тераса, як і сучасні каньйоноподібні долини Збруча, Нічлави, їхні ме-
жиріччя, витягнута з півночі на південь. Тому ми припускаємо, що формування опи-

саної гіпсометрично найнижчої тераси пов’язане з ерозійно-акмулятивною діяльністю 
пра-Збруча. Тобто у час фомування цієї тераси Дністер зі своїми притоками розчле-

нував гіпсометрично найвищі тераси, глибина врізу досягала 50–60 м. Крім того, у час 
формування гіпсометнично найнижчої надканьйонної тераси Збруч, Нічлава і, мож-

ливо, інші великі подільські притоки Дністра зафіксували свої долини у сучасному 
напрямі: з півночі на південь. Єдине, що у такому випадку складно пояснити, то це 

походження карпатського матеріалу у товщі алювію тераси, зокрема, у розрізі Скала-
Подільська. Можливо, що матеріал перевідкладений з гіпсометрично найвищої тера-

си. 
Відшукати місце зазначених надканьйонних терас межиріччя Збруча–Нічлави у за-

гальній номенклатурі терас Середнього Придністер’я сьогодні вельми складно. Зай-
мані позиції терас суттєво змінюються залежно від способів (критеріїв) кореляції те-

рас: морфометричного, або стратиграфічного. Зокрема, згідно з морфометричними 
критеріями терасу у селі Іване-Пусте можна розглядати як VIII надзаплавну (рис. 2). 

Ключовими для нас є морфометричні характеристики розрізів алювіальних товщ сто-
совно лівих приток Дністра. Зрозуміло, що з віддаленням від Дністра на північ від- 
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носні відмітки розрізів алювію, навіть одновікових терас стосовно русла Дністра, 
зростатимуть. Це пов’язано із загальним ухилом Поділля з півночі на південь. 

Розріз алювію в селі Іване-Пусте відповідає, за нашими спостереженнями, алювію 
описаному І. Івановою у селах Вихватинці, Крушанівка, що на межиріччі Смотрича–

Ушиці [12]. 
Таблиця 3 

Морфометричні характеристики алювіальних горизонтів  
VIII надзаплавної тераси Дністра 

Позначки, м 
Відносні 

Розрізи алювію 
 

Абсолютні Над руслом 
Дністра 

Над руслами подільських приток 
Дністра  

Іване-Пусте 300 178 145 
Вихватинці 290 200 148 (р. Студениця) 
Крушанівка 285 198 146 (р. Студениця) 
 
Крім того, для алювію у зазначених розрізах притаманний надзвичайно близький 

літологічний склад. 

Розріз алювію у селі Пилипче відповідає, ймовірно, VII надзаплавній терасі. Мор-
фометрично найближчим до нього є розріз у селі Лисичники, який розташований у 

брівці долини р. Серет. Цоколь тераси досягає 245 м, алювій розміщений на рівні 
245–250 м, що становить 102 м над руслом Дністра і 93 м над руслом Серету.  

Для розрізів алювію у Скалі-Подільській, Ніврі “залишається” позиція VI надзап-
лавної тераси. Однак з відносними перевищеннями у 43–45 м над руслом Збруча, 

тераса є нижчою на, приблизно, 30 м від еталонних для VI надзаплавної тераси Дніст-
ра розрізів у Галичі, Довгому (Lessy i paleolit Naddniestrza halickiego (Ukraina) [19]. 

З іншого боку, згідно зі стратиграфічними, палеомагнітними критеріями, алювій у 
розрізі Скала-Подільська є стратиграфічно, хронологічно старшим від алювію шостої 

тераси Бистриці-Солотвинської у розрізі Загвіздя (Lessy i paleolit Naddniestrza ha-
lickiego (Ukraina) [19]. Тому позицію скала-подільської тераси у загальній схемі терас 

Дністра не можна приймати як шосту надзаплавну – це тераса старша. Чи є скала-
подільська тераса терасою Дністра? Швидше ні! 

  

Тераси Прута  

Село Мамалига, де розміщений відповідний профіль антропогенових відкладів, 
розташоване на стику кордонів трьох країн: України, Молдови та Румунії. З геомор-

фологічного погляду розріз репрезентує, очевидно, будову неоген-четвертинної товщі 
відкладів Коломийсько-Чернівецької алювіальної рівнини, яка, за даними П. Цися 

[17], розміщена у межах Передкарпатської геоморфологічної області.  
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На незначній відстані від розрізу Мамалига, на північний схід, розташований 
інший геоморфологічний район – глибоко розчленована височина Придністерського 

Поділля. У складі останнього переважає Хотинська височина з абсолютними висота-
ми 350–400 м. Максимальна абсолютна висота у межах височини досягає 515 м (гора 

Берда). Вершина оточена реліктами поверхні вирівнювання пліоценового віку з аб-
солютними висотами до 450 м. Рельєф височини урізноманітнений давнім пасмово-

долинним рельєфом. Згідно з даними П. Цися [17], пасма та міжпасмові пониження 
зорієнтовані з північного заходу на південний схід та збігаються з напрямом розвитку 

первинної гідрографічної мережі, яка закладена відповідно до простягання тектоніч-
них порушень у фундаменті Подільської плити.  

На схилах долини Пруту збереглися до дев’яти терас [17]. У рельєфі також висту-
пають карстові форми, головно, закритого карсту. 

Згідно з даними П. Гожика, у долині Пруту розвинуто ХІІІ надзаплавних терас [11]. 
Досліджуваний розріз розташований на вододілі двох невеликих рік, із заходу потік 

Гладос, зі сходу – безіменний потік. З погляду морфометрії розріз розташований на 
поверхні високої, нахиленої до річки, тераси Пруту. Поверхня тераси розміщена на 

рівні 145–150 м, що становить 35–40 м над дном долини (рис. 3). Ця тераса, можливо, 
відповідає IV чи більш високій надзаплавній терасі Прута у схемі П. Гожика [11]. 

Цоколь тераси збудований баденськими гіпсами, потужністю до 30 м і ратинськими 
вапняками потужністю до 3 м. На їхній розмитій поверхні залягає галечниково-
гравійно-піщаний алювіальний матеріал карпатського походження. Завершується 

розріз тераси порівняно малопотужною, але стратиграфічно складно побудованою, 
лесово-ґрунтовою товщею.  

Відклади опрацьовано нами протягом 2002–2006 років у відслонені, розташова-
ному на південній стінці кар’єру. Покрив тераси сформувався, очевидно, за умов ін-

тенсивної денудації, оскільки у розрізі збереглися, головно, нижні частини ґрунтових 
горизонтів. В основі лесово-ґрунтової товщі розрізу залягає горизонт “чорноколір-

них” ґрунтів.  
Експлуатація гіпсів забезпечила розкриття у 2009 р. нових фактів у будові розрізу 

лесово-ґрунтової товщі, тепер на східній стінці відслонення. У двох місцях горизонти 
“чорних” ґрунтів зникають зі стінок кар’єру, а на їхньому місці у пониженнях з’яв-

ляються добре виражені молодші “вкладені” горизонти лесів, розділених щонаймен-
ше двома викопними ґрунтами. Пониження сформувались у результаті розвитку ак-

тивних карстових процесів. Карстові лійки, які формувались, перервали добре ви-
ражений на стінках кар’єру горизонт “чорноколірних” (лубенських) ґрунтів, а на їх-

ньому місці накопичились молодші лесові та ґрунтові горизонти. Це новий і надзви-
чайно важливий момент у проведенні досліджень лесово-ґрунтових товщ Поділля.  
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Досі лесово-ґрунтові пачки залучались, головно, до датувань ерозійно-акумулятив-
них циклів в долині Дністра та його допливів. У розрізі Мамалига є змога датувати 

карстові процеси. Проблема, яку можна було б окреслити як “леси і карст”, це також 
шанс на виокремлення молодих лесових горизонтів, які на високих терасах слабо збе-

режені. 
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Summary 
Geological sections Skala-Podils’ka (Fig. 1) and Mamalyha which will be presented to par-

ticipants of Ukrainian-Polish seminar are located in the complicated geomorphologic conditions of 
Pre-Dnister Podillia and Pokuttia. Both sections are related to alluvial bursts of old terraces of the 
Zbruch (?) river and Prut river with loess-soil covers of different thikness with good developed pa-
leosoil complexes.  

The terraces of the Dnister and Prut rivers have been characterized, the attempt of their age ar-
gumentation has been done taking into account the age of covering deposits. 
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Fig. 1. Location of the Skala Podil'ska site: (A) Location of study area; (B) topographical sketch of the 

quarry environs with location of research points; (C) hypsometric sketch of Skala Podil'ska environs; (D) 
main relief features of Skala Podil'ska environs (partially after Herencuk, 1979; Ivanova, 1977): (1) 
Holocene and Late Pleistocene low fluvial terraces (I, II) covered with loess, with relative heights from 10 to 
60m, and bottoms of erosion-denudation valleys; (2) terrace plains of middle terraces (III, IV) covered with 
loess, with relative heights from 70 to 120m; (3) terrace plains of high terraces (V, VI, VII) covered with 
loess, with relative heights 135 to 180 m; (4) plain/plateau of loess accumulation; (5) denudation valleys and 
erosion dissections; (6) canyontype sections of valleys. 
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WPROWADZENIE  
Sukcesja kenozoiczna Skały Podolskiej, prezentowana w czasie sympozjum, zalega pra-

wie horyzontalnie na warstwach górnego syluru. Liczne odsłonięcia (kamieniołom połud-
niowy przy szosie Skała - Kamieniec Podolski, kamieniołom północny Bridok przy szosie 

Skała - Czortków oraz odsłonięcia w zachodniej skarpie rzeki Zbrucz, na północ od ruin 
zamku) pomimo, Ŝe obejmują stosunkowo niewielką miąŜszość warstw (ok. 30 m), repre-

zentują sukcesję sylurską w klasycznym obszarze występowania tego systemu.  
Doskonale odsłonięte utwory syluru od dawna była przedmiotem badań paleontologiczno-

stratygraficznych,  zapoczątkowanych przez m.in. prace Szajnochy (1889) i Kozłowskiego 
(1929). Szczególna intensyfikacja  badań miała miejsce w latach 60-tych i 70-tych XX wie-

ku, kiedy poszukiwano stratotypu najwyŜszego piętra syluru i granicy syluru z dewonem 
(kompletna literatura w: Nikiforova i Predtechenskij 1968, Nikiforova i in. 1972, Ajzenverg 
1974, Koren’ i in. 1989). Nieco późniejsze uzupełnienie badań makrofauny analizą wystę-

powania graptolitów i konodontów (Drygant 1968, 1984; Tsegelnjuk i in. 1983) pozwoliło 
w pełni dowiązać sylur Podola do standardowych podziałów chronostratygraficznych. 

Znacznie mniejszy nacisk kładziono na badania sedymentologiczne, ale i tu zrekonstru-
owano zasadniczy schemat facjalny i przeanalizowano jego zmienność w czasie, wyraŜoną 

hierarchicznym systemem cyklotemów sedymentacyjnych (Tsegelnjuk 1980a, 1980b, Pred-
techenskij i in. 1983). Szczegółową interpretację sedymentologiczną profili obserwowanych 

w Skale Podolskiej przedstawiono w pracach Skompskiego i in. (2006 i 2008). 
Rejon Podola w środkowym i późnym sylurze znajdował się w pobliŜu zwrotnika połud-

niowego. Obecnie stanowi on najlepiej odsłoniętą część długiego pasa facjalnego, naleŜące-
go do marginalnego/szelfowego morza Kratonu Wschodnieuropejskiego. Pas ten, zbudowa-

ny z płytkowodnych osadów węglanowych, występuje w Polsce pod pokrywą młodszych 
osadów jedynie lokalnie przy wschodniej granicy kraju (obniŜenie mazurskie, podlaskie i 

nadbuŜańskie). Strefa sedymentacji węglanowej stanowi obrzeŜenie nieco głębszych (choć 
stale epikontynentalnych) basenów strefy TESZ rozpoznanych wierceniami wzdłuŜ linii T-

T. Na całym dystansie prawie 2000 km pas sedymentacji węglanowej miał szerokość ok. 
150 – 200 km i stały układ facji, w którym centralną pozycję zajmowały płycizny stromato-

poroidowo-koralowcowe. Płycizny, czasami pełniły funkcję bariery oddzielającej obszary  
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lagunowe (reprezentowane zwykle przez facje pelitowych skał dolomitycznych), od zew-
nętrznych stref szelfu i jego skłonu (reprezentowanych przez wapienie i margle).  

Historię sedymentacji sukcesji naddniestrzańskiej w uproszczony sposób przedstawia 
schemat cykliczności (fig. 1). Szczegółowo rejestrowane cyklotemy zostały hierachicznie 

uporządkowane w co najmniej 3 rangi: cyklotemy elementarne, mezocyklotemy i makro-
cyklotemy (Tsegelnjuk 1980a, 1980b; Predtechenskij i in. 1983). W skali regionalnej naj-

mniejszą jednostką są zazwyczaj spłycające się ku górze mezocyklotemy (fig. 2), grupo-
wane w 3 makrocyklotemy, z których dwa starsze prezentują następstwo regresywne, pod-

czas gdy najmłodszy, kończący się w dewonie, ma charakter cyklotemu transgresywnego.  
 

SUKCESJA SKAŁY PODOLSKIEJ 
Sukcesja sylurska odsłonięta w rejonie Skały Podolskiej (fig. 1) reprezentuje warstwy 

trubczyńskie naleŜące do „formacji” (serii) skalskiej (dokładna charakterystyka i korelacja 
odsłonięć w pracy Abushik i in., 1985). Najlepszy wgląd w ich sedymentację zapewniają 

liczne odsłonięcia w kamieniołomie Bridok (na północy zachód od miasta), pozwalające 
przeanalizować ok. 25 m profilu, oraz piękne odsłonięcie kanału erozyjnego, wypełnionego 

materiałem stromatoporoidowym w zachodniej skarpie Zbrucza, powyŜej ruin zamku. 
Charakterystyczną cechą odsłaniającej się części sukcesji jest występowanie prawie 10-

metrowego poziomu ciemno zabarwionych wapieni, ostro odcinających się w ścianach ka-
mieniołomu od wyŜej- i niŜejległych jasnych, pelitowych, laminowanych dolomitów/wapieni 
dolomitycznych. W obrębie kompleksu wapiennego występuje co najmniej 6 odmian mik-

rofacjalnych. Jedną z facji dominujących są „gruzłowe” wapienie stromatoporoidowe, stąd 
teŜ wydaje się uzasadnione nazwanie całego kompleksu ciemnych wapieni kompleksem 
stromatoporoidowym. 

Pomimo, Ŝe w skali całej północnej ściany kamieniołomu (ciągnącej się na przestrzeni 

ok. 1 km), miąŜszość kompleksu stromatoporoidowego jest mniej więcej stała, dokładniej-
sze pomiary wykazują, Ŝe waha się ona od około 6 m do przeszło 9 m. Większa miąŜszość 

kompleksu/warstwy jest związana z nagromadzeniami stromatoporoidów, które zazwyczaj 
zawierają znacznie mniej materiału ilastego niŜ pozostałe partie kompleksu. W obrębie 

nagromadzeń pojedynczym stromatoporoidom towarzyszą tabulaty, korale, zróŜnicowane 
ramienionogi, ślimaki oraz rzadziej spotykane fragmenty łodzików i pelagicznych liliow-

ców. Wśród stromatoporoidów dominują duŜe formy bulwiaste i wysokokopułowe osiągają-
ce do 50 cm średnicy. Obocznie w stosunku do nagromadzeń stromatoporoidów występują 

wapienie ziarniste z małŜoraczkami i ramienionogami, oraz mikroskopowej wielkości śli-
makami, stanowiącymi podstawowy element skałotwórczy.  

Środowisko sedymentacji kompleksu stromatoporoidowego znacznie odbiega od śro-
dowisk reprezentowanych przez wyŜej- i niŜejległe utwory dolomityczne. Brak jakichkol- 
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wiek oznak emersji, a takŜe obecność wskaźników normalnego zasolenia (krynoidy, kora-
lowce) i ciemne barwy osadu wskazują, Ŝe kompleks ten osadzał się w rejonie odległym od 

brzegu, objętym normalną cyrkulacją wód morskich. Z drugiej strony charakterystyczna, 
słabo zróŜnicowana asocjacja ramienionogowa, częste występowanie leperdycji, powszech-

na obecność monospecyficzmych zespołów ślimaków i dodatkowo ciemna barwa osadu 
sugerują pewną izolację obszaru sedymentacji. Wydaje się, Ŝe środowiskiem takim mogły 

być obszary międzybiohermalne, połoŜone na szelfie otwartym bądź w jego bardziej wew-
nętrznej, ale stosunkowo głębokiej części. Obszar ten był dość obficie zasilany materiałem 

ilastym, i intensywna produkcja biogenicznego węglanu wapnia pojawiała się jedynie w 
miejscach wzrostu bioherm. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Fig. 1. Pozycja stratygraficzna odsłonięć w Skale Podolskiej na tle podziałów stratygraficznych 

syluru Podola (kompilacja na podstawie: Nikiforova i Predtechenskij 1968, Nikiforova i in. 1972, 
Ajzenverg 1974, Koren’ i in. 1989, Drygant i Tsegelnjuk 1968, Drygant 1968, 1984, 2000, 
Tsegelnjuk i in. 1983, Predtechenskij i in. 1983). 
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Fig. 2. Schemat sedymentacyjny „formacji” skalskiej z zaznaczonymi obszarami występowania 

kompleksu stromatoporoidowego i kompleksu lagunowo-pływowego (według Skompskiego i in. 
2008). 

 

Zalegający powyŜej kompleksu stromatoporoidowego jaśniejszy kompleks lagunowo-
pływowy,  zdominowany jest przez dwa, wyraźnie odróŜniające się typy litologiczne (fig. 

3). Zasadniczym osadem wypełniającym zbiornik były zapewne jasne wapienie/dolomity 
laminowane bądź biomikrytowe (2), a ich interkalacjami są warstwy redeponowanych stro-

matoporoidów (1).  
(1) Warstwy stromatoporoidowe mają róŜną miąŜszość, maksymalnie do ok. 2 m, ale 

zazwyczaj nie przekraczającą kilkudziesięciu cm (fig. 3). Część z nich składa się z wy-
selekcjonowanych pod względem wielkości i kształtu stromatoporoidów, obtoczonych, ści-

śle upakowanych, o zmiennej orientacji, którym w zasadzie nie towarzyszy inna makro-
fauna ("parabiostroma" sensu Kershaw 1994). W niektórych ławicach stromatoporoidy wys-

tępują skałotwórczo w ich spągowej części, zawierającej równieŜ intraklasty wapieni mikry-
towych. Stopniowo ku górze warstwy zmniejsza się udział stromatoporoidów i ich wielkość 

(odpowiednik "uziarnienia frakcjonalnego"). Większość warstw stromatoporoidowych zos-
tała złoŜona w kanałach erozyjnych, wciętych na głębokość ok. 1 m. Szczególnie efektowny  
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przykład takiego kanału erozyjnego moŜna obserwować w skarpach Zbrucza, nieopodal 
zamku. 

(2) Warstwy biomikrytowe z laminacją sporadycznie zawierają małŜoraczki i ślimaki, 
zdarza się jednak, Ŝe występują w nich takŜe duŜe, izolowane stromatoporoidy (do kil-

kunastu cm średnicy). Często obserwowane są struktury fenestralne i słabo zaznaczająca się 
nieregularna laminacja. W niektórych przypadkach warstwom biomikrytowym towarzyszą 

wapienie drobnoziarniste i cienkie ławice ciemnych iłowców (fig. 3). Charakterystyczną 
cechą warstw laminowanych, zwłaszcza tych bardzo jasnych, jest występowanie kopalnych 

szczelin z wysychania. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Fig. 3. Schemat litologiczny kompleksu lagunowo-pływowego z kłm. Bridok (opis bardziej 

szczegółowy w: Skompski i in. 2006): 1 - warstwy międzystromatoporoidowe, 2 - jasne wapienie 
laminowane lub mikrytowe ze strukturami fenestralnymi, 3 - kalkarenity krynoidowo-ramieniono-
gowe z małŜoraczkami, 4 - osady ilaste, 5 - wapienie stromatoporoidowe ze stromatoporoidami 
redeponowanymi, 6 - uziarnienie frakcjonalne. 

 

Środowisko sedymentacji kompleksu lagunowo-pływowego ilustruje schemat przedsta-
wiony na fig. 2. Materiał stromatoporoidowy, pochodzący z bioherm i biostrom, połoŜo-

nych w środowisku bardziej otwartomorskim, redeponowany był zapewne w obręb rozleg-
łych lagun przechodzących w obszar równi pływowej. Rozwój niezwykle ubogiego zespołu  
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faunistycznego zapewne hamowało anomalne zasolenie. Ławice stromatoporoidowe pow-
stawały w okresach bardziej dynamicznej sedymentacji, gdy materiał biogeniczny prze-

mieszczany po dnie zbiornika, początkowo erodował głębokie kanały, które następnie za-
pełniał w późniejszym, spokojnym stadium sedymentacji. W czasie redepozycji pierwotny 

materiał bioherm stromatoporoidowo-koralowcowych podlegał selekcji (grawitacyjnej?), 
której wynikiem moŜe być zdecydowana dominacja stromatoporoidów w ostatecznie złoŜo-

nym osadzie. 
Zaleganie kompleksu lagunowo-pływowego na kompleksie stromatoporoidowym jest 

przykładem następstwa regresywnego, typowego dla mezocyklotemu spłycającego się ku 
górze. Jest wysoce prawdopodobne, Ŝe powstawanie tego typu mezocyklotemów związane 

było z późnosylurskimi wahaniami eustatycznymi.  
 

_________________ 
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Summary 
The Cenozoic succession in the Skala region is underlain by the Late Silurian carbonates of 

Skala Formation. Their common feature is the intercalation of thick, stromatoporoid-rich beds with 
fine-grained peritidal deposits. These intercalations are composed of fossils typical of offshore 
sedimentary environments. In the most spectacular case (banks of the Zbruch river, north of castle) 
a channel, several tens of metres wide and infilled with stromatoporoids, is incised in a peritidal 
cyclic complex. The succession investigated exhibit sedimentary features that are diagnostic of 
onshore redeposition, which was caused by factors with energy levels exceeding those of average 
storms, probably by hurricanes or even tsunami waves. 
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Wstęp 
W kamieniołomie Bridok w Skale Podolskiej (ukr. Skale Podilskiej), ok. 3 km na północ 

od miasta, między utworami syluru a czwartorzędu, odsłaniają się utwory mioceńskie, które 
nie były do tej pory przedmiotem szczegółowych badań (Fig. 1).  

Odsłonięcie leŜy ok. 10 km na SW od granicy zasięgu gipsów badeńskich tworzących 
ciągłą pokrywę w zapadlisku przedkarpackim. Granica ta, biegnąca wzdłuŜ południowej 

krawędzi Podola, jest ukryta pod pokrywą osadów młodszych (Fig. 1, Nowak 1938). Naj-
bliŜsze odsłonięcia gipsów znajdują się w dolinie Niczławy w Borszczowie (ukr. Borsz-

cziwie), w dolinie Cyganki w Krzywczu (ukr. Kriwczu) i w dolinie Zbrucza w Niwrze (ukr. 
Nywrze), (Atlas Geologiczny Galicyi 1885-1914). Doskonałe odsłonięcia znajdują się teŜ w 

czynnych kamieniołomach gipsu w Skowiatynie i Kudryńcach (ukr. Kudrynci).  
Na północ od granicy zasięgu gipsów Kudrin (1955, 1966) wyróŜnił pas wapieni pocho-

dzenia chemicznego (tzw. wapieni ratyńskich), w obrębie którego leŜy badane odsłonięcie. 

Nowak (1938, ryc. 1), na podstawie badań geologów kartujących Podole (Atlas Geologicz-
ny Galicyi 1885-1914) scharakteryzował miocen okolic Skały Podolskiej jako baden starszy 

od gipsów, miejscami pokryty osadami młodszymi (Fig. 1). Dalej na NE znajdują się 
Miodobory (ukr. Medobory) znane z występowania badeńskich utworów rafowych 

młodszych od gipsów, oraz przykrywającego je sarmatu ciągnącego się w stronę zapadliska, 
ku Skale Podolskiej (Koroliuk 1952, Jasionowski 2006). Sarmat został rozpoznany w 

odsłonięciach kilka-kilkanaście km na południe, wschód i północ od Skały Podolskiej (Fig. 1, 
Atlas Geologiczny Galicyi 1885-1914). Teisseyre (1900) sądził, Ŝe wiele wzgórz wystę-

pujących na wysoczyźnie w badanym rejonie (np. k. Czortkowa, ukr. Czortkiwa) wzniesio-
nych ponad poziomicę 315-325 m n.p.m. ukrywa sarmat. 

Choć wielu badaczy udokumentowało występowanie badenu w Skale Podolskiej i w 
przyległym obszarze, to korelacja tych utworów i ich relacje wiekowe z utworami 

Miodoborów i miocenem obszaru występowania gipsów nie są do końca jasne. Niektórzy 
przyjmują, Ŝe obszar na NE od granicy zasięgu gipsów po Miodobory i dalej na NE jest 

niemal całkowicie pozbawiony osadów badeńskich starszych niŜ gipsy, a całość pokrywy 
górnomioceńskiej to baden i sarmat młodsze (lub równowiekowe) gipsom (Masłow & Utro- 
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bin 1958, Kudrin 1966). Odmienny pogląd wypowiedzieli Radwański i in. (2006) uznając 
badeńskie rafy Miodoborów za osad starszy od gipsów.  

Celem niniejszej pracy jest dokumentacja profilu oraz próba interpretacji sedymentolo-
gicznej i stratygraficznej osadów miocenu w rejonie Skały Podolskiej (kamieniołom Bri-

dok). 
 

Wykształcenie osadów w kamieniołomie Bridok 
Kamieniołom Bridok leŜy w bocznej dolince prawobrzeŜnego potoku, będącego dopły-

wem Zbrucza, ok. 1 km na W od Zbrucza. Jest to czynny, rozległy kamieniołom, w którym 
eksploatowane są wapienie syluru. W eksponowanej na południowy-zachód ścianie odsła-

niają się utwory sylurskie i młodsze od syluru (Fig. 2). Szare wapienie pelitowe i stromato-
poroidowe eksploatowane na dolnym poziomie kamieniołomu to sylur górny (Skompski i 

in. 2008). Nad sylurem leŜą utwory mioceńskie i młodsze od nich, te ostatnie reprezento-
wane przez osady aluwialne, jeziorne oraz lessy z glebami kopalnymi, z udokumentowaną 

magnetostratygraficznie granicą Brunhes-Matuyama (Boguckyj i in. 2009).  
Utwory mioceńskie są w róŜnym stopniu zerodowane i osiągają maksymalną miąŜszość 

w NW i SE części odsłonięcia, natomiast w części środkowej są niemal całkowicie 
zerodowane i tu powierzchnia erozyjna, w formie wielkiego płaskodennego koryta, 

wciętego o ponad 10 m w podłoŜe mioceńskie, jest pokryta utworami aluwialnymi (Fig. 2 i 
3). Aluwia te zawierają materiał karpacki (Boguckyj i in. 2009). Kamieniołom Bridok 
znajduje się na północnym skraju występowania kopalnych Ŝwirów z materiałem karpackim 

w zapadlisku (Nowak 1938, fig. 5). Utwory mioceńskie to dobrze uławicone wapienie, 
warstwowane piaski i wapniste piaskowce.  

 

Profil utworów w kamieniołomie Bridok 
W północno-zachodniej części kamieniołomu odsłania się następujący profil (profil 1 na 

Fig. 2 i 3, Fig. 4):  

 
SYLUR GÓRNY  

Warstwa 1. Szare i ciemnoszare lite wapienie stromatoporoidowe i ciemnoszare łupki 
wapniste (patrz Skompski i in. 2006, 2009). 

 
UTWORY O NIEUSTALONYM WIEKU (MIOCEN?) 

Warstwa 2, miąŜszość 5,0 m. Warstwa gliniasto-piaszczysta, mało odporna na 
wietrzenie, daje się prześledzić w całym kamieniołomie. Warstwę tą moŜna podzielić na 

kilka odcinków, o niewyraźnych granicach. 
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Warstwa 2a: miąŜszość 0,7 m, leŜy bezpośrednio na wapieniach syluru, zielone piaski 
kwarcowe, miejscami scementowane w izolowane wydłuŜone buły o wymiarze do 5 cm. 

Warstwa 2b: miąŜszość 0,6 m, drobnoziarniste piaski kwarcowe, zielone, plamiste.  
Warstwa 2c: miąŜszość 0,6 m, zielona glina piaszczysta z Ŝyłkami i konkrecjami 

węglanowymi. 
Warstwa 2d: miąŜszość 0,3 m, czarna glina bez Ŝyłek węglanowych, zieleniejąca ku 

dołowi. 
Warstwa 2e: miąŜszość 0,5 m, iły ciemno- i czarnoszare zawierające liczne, rozproszone, 

układające się w warstwy, podłuŜne fragmenty miękkich zielonkawych i szarozielonkawych 
skał (Fig. 5B). 

Warstwa 2f: miąŜszość 1,5 m, czarna glina pylasta, z licznymi Ŝyłkami węglanowymi, 
które układają się poziomo, często w wypukłe ku dołowi łuki, lub nieregularnie (Fig. 5A), 

obecne słabo zwięzłe konkrecje węglanowe o średnicy do 2 cm.  
Warstwa 2g: miąŜszość 0,5 m, czarna glina pylasta. 

Warstwa 2h: miąŜszość 0,3 m, szara glina pylasta, plastyczna, bez ziaren kwarcu. 
 

BADEN 
Warstwa 3, miąŜszość 0,3 m. Piaski lub słabo zwięzłe piaskowce kwarcowe. W spągu 

warstwy, rzadziej w jej obrębie, obecne są klasty z materiału lokalnego, tj. klasty czarnych 
iłów wyrwanych z podłoŜa i otoczaki wapieni sylurskich (Fig. 6B). Występują takŜe 
otoczaki piaskowców kwarcowych, piaskowców kwarcowo-glaukonitowych i pokruszone 

skorupy ostryg. Warstwa jest mało odporna na wietrzenie. Nad nią tworzy się wyraźny próg 
z następnej, silnie scementowanej warstwy 4, widoczny prawie w całym kamieniołomie. 

Warstwa 4, miąŜszość zmienna, od 1,50 do ponad 2,0 m, w skali całego kamieniołomu 
nieznacznie zmienia się litologia tej warstwy, generalnie jest to wapnisty zlepieniec i wap-

nisty piaskowiec kwarcowy. 
W północno-zachodniej części kamieniołomu warstwa ta wykazuje trójdzielność: 

Warstwa 4a, miąŜszość 0,55 m, to wapnisty zlepieniec z dobrze obtoczonymi otoczakami 
o zróŜnicowanych średnicach, większość otoczaków osiąga rozmiary 2-5 cm, natomiast 

największe otoczaki osiągają do 15 cm średnicy w najdłuŜszej osi. Spoiwo typu masy 
wypełniającej. Skład otoczaków to: krzemionkowe piaskowce kwarcowe, wapniste 

piaskowce glaukonitowo-kwarcowe i krzemienie. Występują równieŜ klasty ilaste. Górna 
część tej warstwy (o miąŜszości ok. 20 cm) to wapnisty piaskowiec kwarcowy, z 

otoczakami o średnicy ok. 2-3 cm. 
Warstwa 4b, miąŜszość 0,50 m. Piaskowiec wapnisty, z krzemieniami i czertami. 

Warstwa 4c, miąŜszość 0,50 m. Słabo zwięzły drobnoziarnisty piaskowiec kwarcowy z 
duŜą ilością detrytusu skorup małŜów, widoczne małoskalowe warstwowanie przekątne i  
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warstwowanie zmarszczkowe, warstwowania wypukłe ku górze lub kopułowe (mikroko-
pułowe), zmarszczki falowe (Fig. 8). Obecne są gniazdowe nagromadzenia skorup małŜów 

zorientowanych wklęsłością ku górze (ang. concave-up), (Fig. 9). Skorupy są rozproszone i 
nie stykają się ze sobą. 

W środkowej i południowo-wschodniej części kamieniołomu miąŜszość warstwy 4 
wzrasta do ponad 2 m, jak równieŜ zmienia się jej litologia. Pojawiają się 3 horyzonty z 

otoczakami skał litycznych takich, jak w warstwie 4a (wapnisty zlepieniec) rozdzielone 
pakietami wapnistego piaskowca kwarcowego (Fig. 6A) ze słabo zaznaczającym się 

warstwowaniem horyzontalnym. 
Warstwa 5, miąŜszość 0,05 m. Wapnisty piaskowiec/wapień piaszczysty z drobnymi 

klastami węglanowymi. 
Warstwa 6, miąŜszość 0,30 m. Wapień pelitowy, biały na świeŜym przełamie, z charak-

terystycznymi spękaniami ciosowymi powleczonymi czarnym nalotem (Fig. 10A). Zawiera 
drobne skamieniałości mięczaków (ślimaki, małŜe). Obecne są struktury bioturbacyjne. W 

dolnej części warstwy występują nagromadzenia ślimaków z rodziny zatoczkowatych 
(Planorbidae) reprezentowanych przez rodzaj Gyraulus (inf. ustna, Marcin Górka, Fig. 11), 

oraz nieliczne trochospiralnie zwinięte ślimaki z ornamentowaną skorupką, podobne do 
rodzajów Mohrensternia lub Cerithium (Fig. 11B). Znajdowane są takŜe, choć rzadziej, 

małŜe o delikatnych, gładkich lub Ŝeberkowanych skorupkach. Mikrofacjalnie skała repre-
zentuje madston/wakston małŜoraczkowy (ang. ostracod mudstone/wackstone), (Fig. 12A, 
C). Skorupki małŜoraczków są dość liczne, cienkie, miejscami tworzą struktury przypomi-

nające włoŜone jedna w drugą miseczki (ang. cup-in-cup), (Fig. 12A). Skała zawiera 
pojedyncze, rozproszone ziarna kwarcu o rozmiarach do 1 mm, obtoczone lub nawpół-

własnokształtne (Fig. 12B). 
Warstwa 6a, miąŜszość 0,1 m. Drobnoziarniste i średnioziarniste piaski kwarcowe, 

miejscami scementowane węglanem wapnia, ziarno kwarcowe o rozmiarach malejących ku 
górze, obecne warstwowanie zmarszczkowe, w stropie warstwy zaobserwowano zmarszczki 

falowe (Fig. 10B). PowyŜej leŜy warstewka ilasta oddzielająca warstwę 6a od następnej 
warstwy 7. 

Warstwa 7, miąŜszość 1.0 m. Jasnokremowy/jasnoszary wapień, porowaty, przypomina 
martwicę. W dolnej części warstwy obecne są przestrzenie porowe wydłuŜone w pionie 

(Fig. 13A), w całej zaś warstwie przewaŜają liczne przestrzenie porowe o orientacji 
horyzontalnej (Fig. 14). Ściany wielu porów są porośnięte drobniutkimi kryształami 

Ŝółtawego kalcytu. Warstwa zawiera cienkie, wyklinowujące się wkładki piasku/piaskowca 
kwarcowego lub wkładki wapnistego iłu (Fig. 13B). W obrazie mikroskopowym skała ma 

charakter wybitnie sparytowy. Często rozpoznawalne są postacie romboedrów kalcytu. 
Sparyt najczęściej tworzy cementy na cienkich Ŝyłkach i siatkowatych lub nieregularnych  
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skupieniach mikrytu. Występują liczne kalcytowe pseudomorfozy po gipsie (Fig. 15A), a 
takŜe sferulity chalcedonu (stwierdzono róŜne odmiany tego minerału, zarówno optycznie 

dodatnie, jak i ujemne) miejscami przechodzące w skupienia kryształów kwarcu ogra-
niczone własnymi ścianami (Fig. 15B). Niektóre ze sferulitów kształtem przypominają ag-

regaty soczewkowatych kryształów gipsu i są zapewne pseudomorfozami po tym minerale. 
Warstwa 8, miąŜszość 0,05-0,07 m. Wapień ziarnisty z drobnymi klastami węglano-

wymi. 
Warstwa 9, miąŜszość 0,08 m. Słabo zwięzły wapnisty piaskowiec kwarcowy, średnio-

ziarnisty, widoczne warstwowanie horyzontalne. 
Warstwa 10, miąŜszość 1,5 m. Słabo zwięzły piasek/piaskowiec kwarcowy, średnioziar-

nisty, widoczne wielkoskalowe warstwowanie przekątne tangencjalne (Fig. 16). Kąty 
nachylenia lamin przekątnych pomierzone w zestawie w ośmiu punktach na odcinku ok. 50 

m wahają się w przedziale 15-27º, z czego 7 pomiarów jest większe lub równe 20º. Azy-
muty tych nachyleń wahają się w przedziale 200-224º (Fig. 4). Miejscami w obrębie 

zestawów występują płytkie struktury kanałowe i rozmycia (Fig. 16B). Pomierzone osie 
dwu kanałów mają kierunek NW-SE (Fig. 4). W stropie warstwy równieŜ widoczne są nie-

wielkie kanały erozyjne (Fig. 16B). Strop warstwy jest ścięty erozyjnie i pokryty piaskami 
warstwowanymi horyzontalnie. W całej warstwie występują strefy cementacji, często 

biegnące wzdłuŜ przekątnego warstwowania, w postaci bardzo zwięzłych buł lub gruzłów 
wapnistego piaskowca. 

Warstwa 11, miąŜszość 0,35 m. Słabo zwięzły piaskowiec kwarcowy, warstwowany 

horyzontalnie i subhoryzontalnie, obecne drobne zmarszczki prądowe i falowo-prądowe 
(Fig. 17A), w stropie występują wkładki z uwęgloną florą, miejscami z większymi frag-

mentami uwęglonego drewna (Fig. 17B). 
Warstwa 12, miąŜszość 1,1 m. Słabo zwięzłe piaski kwarcowe, warstwowane horyzon-

talnie. 
Warstwa 13, miąŜszość 0,08-0.10 m. Iły laminowane, reagują z HCl, obocznie zanikają. 

Warstwa 14, miąŜszość 0,6 m. Piaskowiec wapnisty lub wapień piaszczysty, silnie 
porowaty, odporny na wietrzenie. Pory powstały na skutek rozpuszczenia niezidenty-

fikowanych ziaren lub klastów, prawdopodobnie aragonitowych, co nadało skale teksturę 
gąbczastą (Fig. 18).  

Warstwa 15, miąŜszość 1,4 m. Słabo zwięzłe piaski kwarcowe, róŜnoziarniste, warstwo-
wane horyzontalnie, a miejscami przekątnie w duŜej skali, reagują z HCl, obecne pokru-

szone muszle małŜów i ślimaków, skorupy małŜów w pozycji przyŜyciowej. 
Warstwa 16, miąŜszość 0,1 m. Wapień porowaty, trochę przypomina martwicę. 

Warstwa 17, miąŜszość 0,5 m. Słabo zwięzłe piaski kwarcowe 
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Warstwa 18, miąŜszość 0,1 m. Wapień porowaty, nieco przypomina martwicę, odporny 

na wietrzenie. 

Warstwa 19, miąŜszość 0,5 m. Słabo zwięzłe piaski kwarcowe, miejscami silniej sce-
mentowane (Fig. 19A). Występują skorupy małŜów w pozycji przyŜyciowej. W niektórych 

strefach rozmiary ziaren maleją ku górze. Pojawiają się słabo czytelne struktury biotur-
bacyjne i wyraźne kanały z warstwowaniem przekątnym-rynnowym. Miejscami występują 

pojedyncze niewielkie rodoidy i ostrygi tworząc skupienia przypominające wypełnienia 
kanałów (Fig. 20A, B). Skorupy małŜów są ułoŜone wypukłą stroną ku górze (ang. convex-

up), (Fig. 20A). 
Warstwa 20, miąŜszość 0,1 m. Ciemnoszare iły margliste z tkwiącymi w nich drobnymi 

rodoidami, o średnicach do 4-5 cm (Fig. 21). 
Warstwa 21, miąŜszość 0,3 m. Słabo zwięzłe wapienie przepełnione rodoidami (Fig. 

22), zawierające kwarc detrytyczny, widoczne horyzontalne uławicenie. 
Warstwa 22, miąŜszość 0,1 m. Jasnoszare wapienie. 

Warstwa 23, miąŜszość 0,3 m. Słabo zwięzłe wapienie z rodoidami. 
Warstwa 24, miąŜszość 0,2 m. Jasnoszare wapienie. 

Warstwa 25, miąŜszość 0,2 m. Słabo zwięzłe wapienie z rodoidami, horyzontalnie 
uławicone. 

Warstwa 26, miąŜszość 0,.25 m. Jasnoszare wapienie. 
Warstwa 27, miąŜszość 0,8 m. Słabo zwięzłe wapienie z rodoidami, horyzontalnie 

uławicone. 

Warstwa 28, miąŜszość 0,3 m. Słabo zwięzłe wapienie z rodoidami. 
Warstwa 29, miąŜszość 0,1 m. Ciemnoszare iły margliste z tkwiącymi w nich 

niewielkimi rodoidami o średnicach do 4-5 cm, bardzo podobne do warstwy 20. 
Warstwa 30, miąŜszość 0,6 m. Słabo zwięzłe wapienie z rodoidami. 

W warstwach 21-30, w obrębie ławic rodoidowych, występują wkładki muszlowców, 
przewaŜnie ostrygowych. W rumoszu napotkano pancerze jeŜowców i fragmenty muszli 

przegrzebków.  
Profil miocenu podobny do odsłoniętego w kamieniołomie Bridok opisał Wiśniowski 

(1890, cyt. przez Łomnickiego 1901) i Łomnicki (1901) z pobliskiej Skały Podolskiej. W 
profilu tym rodoidy (wapienie litotamniowe) znaleziono nie tylko w stropowej, ale równieŜ 

w dolnej części odsłonięcia, w piaskowcach leŜących pod wapieniem podobnym do 
martwicy, a nad piaskowcem zlepieńcowatym. 

 
CZWARTORZĘD  

Warstwa 31, miąŜszość około 2 m. Less z profilem glebowym. 
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Utwory lessowe leŜą na badenie w północno-zachodniej części kamieniołomu. W 
środkowej części kamieniołomu, gdzie utwory badeńskie są niemal całkowicie zerodowane 

(Fig. 2 i 3), profil utworów młodszych od badenu jest bardziej zróŜnicowany i pełniejszy. 
Rozpoczyna się on aluwiami w spągu, a kończy lessami i glebą w stropie, osiągając 

maksymalną miąŜszość ok. 22 m (Boguckyj i in. 2009). 
 

Interpretacja sedymentologiczna 
LITOFACJA GLINIASTO-PIASZCZYSTA (warstwa 2) 

Osady warstwy 2 są trudne do interpretacji. Wydaje się, Ŝe są to osady klastyczne 
róŜnego pochodzenia, zmienione wskutek wtórnych procesów (diagenezy, wietrzenia). 

Homogeniczne czarne iły w górnej części warstwy mogą reprezentować osad pierwotnie 
utworzony z depozycji z zawiesiny w stojącej wodzie, a zatem być moŜe jeziorny (patrz 

Gruszka & Zieliński 2008). Węglanowe Ŝyłki i konkrecje w tych iłach są efektem procesów 
wtórnych, niewykluczone, Ŝe pedogenicznych (Gruszka & Zieliński 2008). Dolna 

piaszczysta część warstwy przypomina profile wietrzeniowe. Kontakt z wapieniami syluru 
ma charakter krasowy, aczkolwiek bez lejów krasowych i utworów terra rosa. Doskonale 

zachowane krynoidy i fragmenty brachiopodów znajdowane w iłach pochodzą z 
rozmywania zwietrzałego podłoŜa sylurskiego.  

 
LITOFACJA PIASZCZYSTO-śWIROWA (warstwy 3-4) 
Warstwy 3-4 są produktem depozycji z przeładowanych (przeciąŜonych) osadem 

spływów (ang. sediment-laden flows) znanych pod róŜnymi nazwami w zaleŜności od 
frakcji, proporcji osadu i wody, oraz reologii spływu (spływy rumoszu, ang. debris flows; 

masowe spływy ziarnowe, ang. granular mass flows; spływy hiperskoncentrowane, ang. 
hyperconcentrated flows; Manville & White 2003). Charakter warstwowania, w szcze-

gólności obecność homogenicznej (bez zmarszczek) piaszczystej warstewki spągowej 
(warstwa 3, Fig. 6B) oraz poziomów Ŝwiru z przewarstwieniami takich homogenicznych 

piasków w środkowej części warstwy 4 (Fig. 6A) sugeruje, Ŝe mechanizm depozycji mógł 
być podobny do opisanego przez Manville’a i White’a (2003) dla tego typu spływów. 

Ławica ta moŜe być warstwą amalgamowaną w rezultacie zlania się kilku nałoŜonych 
kolejnych spływów, z których kaŜdy jest reprezentowany przez poziom Ŝwiru w piaskowcu. 

Górna część warstwy (tj. 4c) moŜe reprezentować „posztormowe” ucichanie przepływu i 
przejście do depozycji związanej z falowaniem w zapełnionym wodą basenie. Zmarszczki 

prądowe i prądowo-falowe występujące w najwyŜszej części warstwy 4c rozwinęły się 
wprost na złoŜonym osadzie (Fig 8B). Obserwowane poniŜej warstwowania wypukłe ku 

górze (ang. concave-upward bedding, Fig. 8A), trudne do odróŜnienia od warstwań 
kopułowych (mikrokopułowych), (ang. hummocky cross-stratification), tworzą się w gór- 
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nym reŜimie przepływu i są znane z osadów rzecznych (Fielding 2006). Symetryczne 
„powlekanie” duŜych głazów przez wypukłe ku górze laminy (Fig. 9A) moŜe sugerować 

taką genezę (głazy mogły być przeszkodą dla przepływu; patrz Fielding 2006). 
Warstwowania kopułowe powstają wskutek nakładania się przepływu i oscylacyjnych 

ruchów wody w pobliŜu sztormowej podstawy falowania (Dumas & Arnott 2006). Obie 
struktury wskazują na wyjątkowo duŜą energię środowiska. Obecność drobnych 

pokruszonych muszelek i ostryg sugeruje środowisko morskie lub przybrzeŜne. UłoŜenie 
skorup wklęsłością ku górze występujące w górnej części warstwy (Fig. 9B) moŜe powstać 

w fazie transportu rytmicznego w wyniku przetaczania i zagrzebywania skorupek przez 
wędrujące zmarszczki, zwłaszcza, gdy skorupki są drobne (Clifton & Boggs 1970, Clifton 

1971). UłoŜenie takie moŜe być równieŜ efektem raptownej depozycji z zawiesiny, 
zachodzącej w niektórych prądach zawiesinowych (Middleton 1967, Clifton 1971). 

Wykształcenie omawianych osadów, w szczególności spągowa piaszczysta część warst-
wy z klastami mułowcowymi z rozmywania podłoŜa ilastego (Fig. 6B), przypomina niek-

tóre osady współczesnych ekstremalnych spiętrzeń sztormowych lub tsunami opisane przez 
Mortona i in. (2007). Osady takich spiętrzeń, wkraczających na ląd, zachowują się w stanie 

kopalnym w obniŜeniach terenu i strefach nieulegających erozji takich, jak jeziora, 
nadmorskie bagniska itp., a takŜe w lagunach i estuariach (limanach). Obecność skorup 

ostryg w spągu sugeruje, Ŝe materiał transportowany był od strony morza, choć nie moŜna 
wykluczyć, Ŝe pochodzą one z rozmywania starszych morskich osadów w głębi lądu. Brak 
głębokich wyŜłobień i kanałów w miękkim podłoŜu ilastym w spągu warstwy, a takŜe 

charakter warstwowań w tej warstwie, brak warstwowań rynnowych, przekątnych, 
typowych warstwowań cechujących zmarszczki prądowe, wyklucza korytowe środowisko 

rzeczne.  
 

LITOFACJA WĘGLANOWA (warstwy 5-8) 
Wapienie warstwy 6 reprezentują osad limniczny lub osad wód brakicznych (lagun, 

limanów). Świadczą o tym dobrze zachowane nagromadzenia ślimaków z rodziny 
zatoczkowatych (Fig. 11), które są słodkowodne i zamieszkują przede wszystkim zbiorniki 

stojącej wody takie, jak jeziora, stawy, itp. (Piechocki 1979). Obecność ślimaka Gyraulus 
moŜe wskazywać na wody słodkie lub brakiczne o zasoleniu nie większym niŜ 5‰ 

(Remane & Schlieper 1971, cyt. przez Kowalke & Reichenbacher 2005). Osady z Gyraulus 
mogą reprezentować nadrzeczne lub jeziorne środowiska w deltach mioceńskiego 

(badeńskiego) morza (porównaj Harzhauser & Kowalke 2002). 
Wapienie podobne do martwicy (warstwa 7, Fig. 13, 14)) są silnie zmienione diagene-

tycznie. Pseudomorfozy po soczewkowatych kryształach gipsu (Fig. 15A) sugerują, Ŝe pier-
wotny osad miał charakter ewaporatu. RównieŜ sferulity chalcedonu (Fig. 15B), a zwłasz- 
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cza kwarcyn i lutecyt, mogą świadczyć o wcześniejszej obecności gipsu w skale (Siedlecka 
1972). Liczne pory mają charakter fenestralny. Zarówno pionowo jak i poziomo wydłuŜone 

pory przypominają struktury porowe tworzące się we współczesnych węglanowych osadach 
mikrobialitowych przy współudziale sinic, np. takich, jak Scytonema, rozpoznane w 

słodkich i brakicznych jeziorach Bahamów (Monty 1976), choć w badanych wapieniach 
mają one znacznie większe rozmiary.  

Osady zbliŜone wykształceniem do omawianych wapieni występują w Polsce w Chotelku 
na Ponidziu i w RadruŜu k. Horyńca, na Roztoczu (Peryt & Kasprzyk 1992, Wysocka 2002, 

pl. 4). Podobne przekrystalizowane wapienie znane są takŜe z Góry Ratyń (ukr. Ratyn) we 
Lwowie (Wenglinskij & Gorieckij 1966, Peryt 2006). Tak jak w wymienionych 

odsłonięciach, porowate wapienie z kamieniołomu Bridok znajdują się w pobliŜu granicy 
zasięgu występowania gipsów badeńskich. 

Od Góry Ratyń, gdzie opisano wapienie podobne do badanych, wzięła i przyjęła się 
nazwa wapienie ratyńskie (Łomnicki 1897), na określenie większości bardzo róŜnorodnych 

wapieni związanych lub współwystępujących z badeńskimi gipsami w zapadlisku 
przedkarpackim (Kudrin 1955, 1966). Wapienie ratyńskie, rozumiane jako facja, mogą być 

zdefiniowane jako „wapienie pozostające w związku fizycznym i genetycznym z gipsami, 
ale mające róŜną genezę” (Peryt 2006, s. 49). Wapienie z warstwy 7 stanowią odmianę 

wapieni ratyńskich wykształconą analogicznie jak w RadruŜu.  
Środowisko sedymentacji takich wapieni scharakteryzowali Peryt i Kasprzyk (1992). 

Porównali oni środowisko depozycji tych wapieni do odciętych barierami od morza salin 

południowej Australii (von der Borch i in. 1977; Warren 1982a, b). W płytkich zasolonych 
wodach wytrąca się tam zarówno gips i węglany wapnia, zaś na brzegach, pokrytych 

matami mikrobialnymi, tworzą się porowate wapienie podobne do opisywanych. Wkładki 
piasku występujące w badanych wapieniach (Fig. 13B) pochodzą zapewne ze zmywania 

przez okresowe deszcze piaszczystych osadów otaczających salinę (Peryt & Kasprzyk 
1992).  

Pozycja porowatych wapieni ponad wapieniami limnicznymi sugeruje, Ŝe salina utwo-
rzyła się w miejscu poprzednio istniejącego słodkowodnego lub brakicznego zbiornika, a 

zatem dokumentuje spłycenie i wzrost zasolenia. 
O stosunkowo płytkim i względnie spokojnym, zapewne jeziornym lub lagunowym 

środowisku, świadczą drobne zmarszczki falowe w otaczających warstwach (Fig. 10B), 
brak wielkoskalowych warstwowań rynnowych.  

 
LITOFACJA PIASZCZYSTA (warstwy 9-19) 

Warstwa 10 jest osadem powstałym przez depozycję na skłonie zaprądowym (ang. 
foreset deposition) podwodnego nasypu, o prostej krawędzi biegnącej w kierunku NW-SE,  
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przemieszczającego się ku SW (Fig. 4), i wkraczającego na wyrównane płaskie dno. Płytkie 
kanały (o osiach NW-SE, wzdłuŜ biegu lamin, Fig. 16B) i drobne zmarszczki widoczne w 

niektórych laminach skośnych, oraz tangencjalne dochodzenie lamin zestawów do spągu 
warstwy świadczy o działalności okresowych silnych prądów płynących wzdłuŜ skłonu 

formy. Obecność wyklinowujących się ku górze lamin ilastych w dolnej, tangencjalnej 
części zestawów skośnych (Fig 16A), świadczy o okresach stabilizacji podwodnego stoku, 

oraz sedymentacji zawiesin ilastych w spokojnej wodzie, w basenie, do którego wkraczał 
nasyp.  

Brak świadectw silnego rozmywania stoku takich, jak nisko nachylone powierzchnie 
reaktywacji ścinające zestawy skośne, przewaga nachyleń lamin 20-27º, moŜe świadczyć o 

tym, Ŝe stok nie był naraŜony na sztormowe falowania, które rozmywają i wypłaszczają 
skłon. Jedynie okresowo stok był rozmywany przez słabe prądy. Stok prawdopodobnie nie 

był wysoki. Brakuje świadectw wielkoskalowej osuwiskowej depozycji na skłonie. 
Tangencjalne wyklinowanie lamin u dołu zestawów skośnych, gdzie mogą gromadzić się 

osady zsuwające się po stoku, jest niewielkiej skali. Tangencjalna część zestawu jest 
znacznie mniejsza niŜ w wielkich, kilku- do kilkunastometrowej wysokości podwodnych 

nasypach, w których osuwiskowa depozycja jest bardzo często spotykana (Łaptaś 1992). 
Wydaje się, Ŝe im dłuŜszy skłon, tym więcej piasku nagromadzonego u jego podstawy w 

wyniku pojedynczego zsuwu i tym większej skali tangencjalne wyklinowanie i grubsza 
laminacja u podstawy stoku. 

Laminy ilaste w obrębie zestawów, brak świadectw grawitacyjnych spływów osadu lub 

osuwiskowych deformacji, brak gruboklastych osadów u podnóŜa skłonu sugerują, Ŝe stok 
nie był rozmywany przez morskie sztormy, prawdopodobnie nie był zwrócony w stronę 

otwartego morza. Nasyp piaszczysty wkraczał zapewne (progradował) w stronę basenu 
osłoniętego od sztormów, zapewne zasypywał słodkie lub słone jezioro, albo lagunę 

(zatokę, liman?), w której poprzednio osadzały się wapienie limniczne, a potem wytrącały 
gipsy. 

Górna część nasypu została rozmyta przez silne prądy (Fig. 16B).  
Nagromadzenie szczątków roślin w warstwie 11 (Fig. 17A, B) ma charakter alloch-

toniczny i jest podobne do tafofacji Wc opisanej przez Parrisha i in. (2004). Nagromadzenie 
mogło utworzyć się w strefie brzegowej jeziora lub laguny (cechy otaczających osadów 

wykluczają pozakorytowe środowisko rzeczne). Szczątki roślin mogły być zmywane z lądu, 
np. przez ulewne deszcze.  

WyŜej leŜące, równolegle i zmarszczkowo warstwowane piaski są podobne do osadów 
zinterpretowanych przez Czapowskiego i Studencką (1990, 1996) jako osady dolnej części 

przybrzeŜa, odmorskich, połogich skłonów barier znajdujących się tuŜ poniŜej przeciętnej 
podstawy falowania, gdzie materiał ziarnisty był niesiony na wyrównanym dnie, głównie w  
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fazie transportu rytmicznego – w postaci zmarszczek. Silniejsze prądy sztormowe rzeźbiły 
płytkie kanały. Zdaniem Czapowskiego i Studenckiej (1990) bardzo szybka depozycja była 

powodem tego, Ŝe osady nie zostały zbioturbowane; infauna, tj. organizmy ryjące, nie 
zdąŜyły zasiedlić niestabilnego podłoŜa. Drobne zmarszczki falowe obecne w dolnej części 

badanych osadów (Fig. 17A) świadczą, Ŝe czasie ich depozycji dno znajdowało się w 
zasięgu podstawy falowania.  

PowyŜej warstwy 11 nie rozpoznano typowych zmarszczek falowych, warstwowania 
osadów piaszczystych bywają tu zatarte wskutek bioturbacji (Fig. 20C). W najwyŜszej 

części profilu, obecność muszli małŜy ryjących w piasku w pozycji przyŜyciowej sugeruje 
sztormową depozycję osadów (Fig. 19B). Zwierzęta mogły być raptownie pogrzebane przez 

ekstremalnie duŜą masę osadów przyniesionych przez wywołane sztormem prądy i to, 
uniemoŜliwiając ich wykopanie, spowodowało śmierć (patrz Kondo 1997). Jeśli ta 

interpretacja jest prawdziwa, to naleŜy sądzić, Ŝe dno basenu znajdowało się wówczas nieco 
poniŜej podstawy falowania sztormowego tam, gdzie po sztormie zwykle zachodzi 

największy, raptowny przyrost (agradacja) osadów (Kondo 1997).  
 

LITOFACJA KRASNOROSTOWA (warstwy 20-30) 
Dominujący składnikiem tej litofacji, zwanej tradycyjnie litotamniową, są rodoidy (ang. 

rhodolith) - subsferyczne ciała o gładkiej lub guzkowatej powierzchni zewnętrznej pows-
tające na skutek obrastania luźnych ziaren przez glony inkrustacyjne, głównie krasnorosty, 
Rhodophyta (Bosselini i Ginsburg 1971). W ścisłym, wąskim znaczeniu rodoidami zwane 

są takie ziarna powleczone, w których ponad 50% objętości stanowią powłoki kras-
norostowe (Steneck 1986, Foster 2001). Dawniej zawęŜano definicję rodoidu do obiektów 

nie mniejszych niŜ 2 cm (patrz Rasser 2000).  
Węglanowe osady krasnorostowe tworzą się we wszystkich strefach klimatycznych, 

zarówno w morzach arktycznych, jak i tropikalnych (Foster 2001). Wzrost rodoidów 
zachodzi w strefie fotycznej, nawet bardzo głęboko, bowiem krasnorosty tolerują skrajnie 

słabe naświetlenie. Zwłaszcza w tropikach, są one dominującą florą na granicy strefy 
fotycznej, gdzie nie mają skutecznych konkurentów (Steneck 1986, Nalin i in. 2008). 

Współczesne Ŝywe rodoidy występują najczęściej do głębokości ok. 80 m w tropikach, zaś 
do ok. 20-40 m w strefach chłodniejszych (patrz Masłow 1962, Rasser 2000). Rodoidy 

wymagają stosunkowo niskoenergetycznego środowiska, z umiarkowanym oddziaływaniem 
falowania i prądów na dno, koniecznym do ich okresowego przewracania i przetaczania 

(Steneck 1986, Foster 2001). Bruki rodoidowe tworzą się na róŜnych głębokościach, często 
na płyciznach (Bosselini & Ginsburg 1971, Perry 2005, Nalin i in. 2008). W wielu 

basenach, w szczególności tych o minimalnych pływach (a takim był badeński basen 
zapadliska przedkarpackiego), optymalnym miejscem dla rozwoju bruków rodoidowych jest  

46                                                    D. Olszewska-Nejbert, M. Bąbel, A. Boguckyj, A. Jacyszyn 



 

strefa poniŜej normalnej podstawy falowania, w pobliŜu podstawy falowania sztormowego 
(patrz Bassi 2005, Brandano i in. 2005, Bassi i in. 2009).  

W badanych osadach zaobserwowano 3 typy rodoidów i ich nagromadzeń:  
(i) pojedyncze drobne (do 2 cm) rodoidy występujące w rozproszeniu w piaskach 

kwarcowych z bioklastami (w warstwie 19, leŜącej bezpośrednio poniŜej omawianej 
litofacji). Rodoidy te są gałązkowe, o nieregularnych kształtach, bardzo słabo zaokrąglone, 

o powłokach krasnorostowych tworzących wypustki, kopułki lub kolumienki. Powłoki 
krasnorostowe rozwinięte są często na pokruszonych skorupkach mięczaków, najczęściej 

ostryg (Fig. 20A i B). Miejscami rodoidy takie tworzą skupienia w formie wklęsłych ku 
dołowi soczew. Prawdopodobnie gromadziły się one w zagłębieniach dna morskiego (ka-

nałach erozyjnych?), do których były przetaczane poprzez prądy, a potem łatwo przysy-
pywane piaskiem kwarcowym z bioklastami, w sposób podobny do opisanego przez Nalina 

i in. (2008) i Perry’ego (2005) z osadów współczesnych. Rodoidy te reprezentują formy 
inicjalne, które nie zdołały rozrosnąć się do duŜej, typowej postaci kulistej ze względu na 

szybkie pogrzebanie. 
(ii) rodoidowy floutston (ang. rhodolith floatstone; warstwa 20, Fig. 21A). Rodoidy te 

mają nieregularne, mniej lub bardziej sferyczne kształty, często są spłaszczone, średnio- lub 
grubogałązkowe, dość masywne, o maksymalnej wielkości do 5 cm (Fig. 21B). Rodoidy 

stanowią rozproszony szkielet ziarnowy w ciemnoszarym marglu. Tworzyły się one w 
skrajnie niskoenergetycznym środowisku. Działalność prądów była minimalna i nie 
doprowadziła do usunięcia materiału ilastego. 

(iii) rodoidowy rudston (ang. rhodolith rudstone), (pozostałe warstwy tej litofacji). Ro-
doidy mają nieregularne elipsoidalne kształty, są drobnogałązkowe, o rozmiarach 2-3 cm, 

wyjątkowo do 7 cm (Fig. 22B). Rodoidy stykają się ze sobą i budują zwarty szkielet 
ziarnowy (Fig. 22A). Tło stanowi materiał organodetrytyczny z licznymi ziarnami kwarcu. 

Środowisko depozycji tych rodoidów było stosunkowo wysokoenergetyczne. W odróŜ-
nieniu od warstwy 19 omawiane nagromadzenia rodoidowe były często przemywane i 

wzruszane przez silne prądy lub falowania sztormowe. O częstych silnych prądach świadczą 
równieŜ współwystępujące muszlowce zbudowane głównie z pokruszonych skorup ostryg.  

 

Warstwy przewodnie 
Niektóre z warstw opisanych z kamieniołomu Bridok mają charakterystyczne 

wykształcenie i znaczny zasięg pozwalający uznać je za potencjalne warstwy przewodnie 

(ang. key beds, marker beds) uŜyteczne dla korelacji stratygraficznych.  
Warstwa 6 (wapień pelitowy zawierający pojedyncze ziarna kwarcu) była opisywana 

przez Wiśniowskiego (1890, cyt. przez Łomnickiego 1901, s. 124-125) ze Skały Podolskiej 
jako cienka, o miąŜszości 0,2 m, warstewka zbitego, jasnego „wapienia z rozprószonemi w  
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nim ziarnami piasku i zaledwie śladem niewyraźnym jakichś skamielin”, która tworzy „z 
powodu swej niesłychanej zbitości pokład, po którym spływa woda gruntowa” (Wiśniowski 

1890, cyt. przez Łomnickiego 1901, s. 125).  
Warstwa 7, wapienie podobne do martwicy (wapienie ratyńskie), były rozpoznawane w 

jarze Zbrucza w pobliskich odsłonięciach: w Kociubińczykach, Budriakowcach i Skale Po-
dolskiej (ukr. Kociubynczyky, Budriakiwci), (Łomnicki 1901). Podobne wapienie są znane 

z licznych odsłonięć przy granicy zasięgu gipsów badeńskich w zapadlisku (Teisseyre 1900; 
Kudrin 1955, 1966). 

 
Litostratygraficzna korelacja wewnątrzbasenowa i regionalna 
Badane litofacje i charakterystyczne warstwy mają swoje odpowiedniki w rozpoznanych 

do tej pory profilach i jednostkach litostratygraficznych na obszarze zapadliska przedkar-

packiego. PoniŜej autorzy przeprowadzają próbę korelacji badanego profilu z odsłonięciami 
opisanymi z sąsiedztwa, oraz z najlepszymi profilami stratotypowymi o ustalonym wieku 

(Wenglinskij & Gorieckij 1979, Petryczenko i in. 1994, Andreyeva-Grigorovich i in. 1997).  
 

Litofacja gliniasto-piaszczysta (warstwa 2).  
Warstwa 2 jest podobna do utworów wyróŜnionych jako „poziom” lub „piętro” podolskie 

(WyrŜykiwskyj 1932, Koroliuk 1952). Stanowią je osady piaszczysto-ilaste lub gliniasto-
piaszczyste (zielone zglinione piaski, piaskowce i oglejone lekko węglanowe gliny, a takŜe 
gliny garncarskie i gliny węgliste), bez skamieniałości, osiągające do 10 m miąŜszości, 

leŜące między podłoŜem kredowym (lub jeszcze starszym), a osadami badeńskimi lub 
sarmackimi datowanymi biostratygraficznie (WyrŜykiwskyj 1932, Wenglinskij & Gorieckij 

1979). Koroliuk (1952) rozpoznała je na wschód od Zbrucza w pasie między Jarmolińcami, 
a Mohylowem Podolskim (ukr. Jarmołyncy, Mohyliw Podilskyj), zaś WyrŜykiwskyj (1932) 

na całym południowym Podolu i środkowym Naddniestrzu. Podobne osady były notowane 
równieŜ przez Łaskarewa na wschód od Krzemieńca (ukr. Kremenec), (Siemiradzki 1909, s. 

379-382). Osady takie występują takŜe w Mołdawii (Wenglinskij i Gorieckij 1979) gdzie 
osiągają do 54 m miąŜszości (Roszka i in. 1968). Ich wiek i geneza jest dyskusyjna. 

Większość badaczy zakłada, Ŝe są to osady środkowomioceńskie (Wenglinskij & Gorieckij 
1979). Zdaniem Koroliuk (1952) piaski kwarcowe i iły pochodzą z rozmycia osadów kre-

dowych, które mogło mieć miejsce podczas transgresji badeńskiej.  
Warstwa 2a jest podobna do opisanych spomiędzy miejscowości Łuka Mała i Fasz-

czówka (ukr. Mała Łuka, Faszcziwka) nad górnym Zbruczem, na północ od badanego pro-
filu, leŜących na sylurze zielonych piasków chlorytowych, z bułami piaskowców i zielonych 

piaskowców marglistych zawierających „bryłki pirytu”, bez skamieniałości, które Olszewski 
(1874) zaliczył do kredy na podstawie skamieniałości Trigonia znalezionej w stropie tych warstw.  
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Warstwę 2 moŜna skorelować z zielonymi piaskami bez skamieniałości, oraz z zielony-
mi, zielono-brunatnymi, ciemno-popielatymi i czarnymi, plastycznymi iłami znajdowanymi, 

podobnie jak w badanym profilu, pod utworami słodkowodnymi (wapieniami, marglami i 
iłami z Limnea, Planorbis, Helix, oraz ramienicami Chara) w okolicach BrzeŜan (ukr. Be-

reŜany), w dolinie Złotej Lipy i Koropca (ukr. Zołota Łypa, Koropec), w okolicach Bucza-
cza i Czortkowa nad Strypą, a takŜe na mapach Monasterzysk, Podhajców i BrzeŜan (ukr. 

Monastyrysk, Pidhajców, BereŜan), (Łomnicki 1901). Zdaniem Łomnickiego (1901) zielone 
piaski są najstarszym osadem trzeciorzędowym na Podolu. „Zwykle rozpoczynają się te 

piaski (jak np. w Buczaczu) Ŝwirem, leŜącym bezpośrednio na cenomanie, a gdzie tenŜe 
spłókany, na dewonie” (Łomnicki 1901, s. 53). W Nagorzance (ukr. Nahrianki) nad Strypą, 

wyjątkowo, w piaskach napotkano skamieniałości morskie, małŜe Ostrea, Oncophora 
(=Rzehakia), Venus (Łomnicki 1901). W iłach zaś, leŜących powyŜej tych osadów, znaj-

dowano fragmenty kości ssaków lądowych (Łomnicki 1901). Profil w Nagorzance jest waŜ-
nym profilem stratotypowym dokumentującym występowanie utworów morskich, o dysku-

syjnym wieku (patrz poniŜej), które zdefiniowano jako tzw. warstwy nagórzańskie, pod ut-
worami słodkowodnymi, określonymi jako warstwy bereŜańskie (Wenglinskij & Gorieckij 

1979).  
 

Litofacja piaszczysto-Ŝwirowa (warstwy 3-4) 
Warstwy 3-4, na podstawie połoŜenia bezpośrednio pod warstwami z udokumentowaną 

fauną słodkowodną, oraz przypuszczalnej morskiej genezy ze względu na obecność ostryg, 

mogą reprezentować wyróŜnione warstwy nagórzańskie (onkoforowe), (ukr. nahiriańskie), 
t.j. morskie osady leŜące pod słodkowodnymi warstwami bereŜańskimi w stratotypowym 

profilu we wspomnianej miejscowości Nagorzanka (ukr. Nahirianki) nad Strypą (Łomnicki 
1901, Goreckyj & Didkowskyj 1975, Wenglinskij & Gorieckij 1979). Warstwy nagórzańs-

kie zaliczane są do dolnej części karpatu (Petryczenko i in. 1994, Andreyeva-Grigorovich i 
in. 1997) lub do karpatu i badenu (Oszczypko i in. 2006). 

 
Litofacja węglanowa (warstwy 5-6a) 

Słodkowodne utwory, opisywane z wielu miejsc zapadliska przedkarpackiego przez 
Łomnickiego (1897, 1901, z literaturą), zostały wyróŜnione jako kontynentalne warstwy 

bereŜańskie (wapienie i zielone margle ze słodkowodnymi małŜoraczkami i ślimakami oraz 
oogoniami słodkowodnych glonów Chara), najczęściej leŜące wprost na starszym przed-

mioceńskim podłoŜu, lub na morskich osadach warstw zagórzańskich (Goreckyj & Did-
kowskyj 1975). Stratotyp warstw bereŜańskich znajduje się w miejscowości śownowka 

(ros), k. BrzeŜan, (Wenglinskij & Gorieckij 1979). Wiek warstw bereŜańskich jest kont-
rowersyjny, bowiem nie zawierają one odpowiedniej dokumentacji biostratygraficznej. Niek- 
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tórzy sądzą, Ŝe reprezentują one górną część karpatu (Petryczenko i in. 1994, Andreyeva-
Grigorovich i in. 1997), jedynie na podstawie ich połoŜenia pod dolnobadeńskimi warst-

wami z Amussium denudatum (Reuss), (Andreyeva-Grigorovich i in. 1997, p. 133). Inni 
zaliczają je do badenu (Oszczypko i in. 2006).  

W omawianych osadach słodkowodnych najczęściej znajdowano pospolite ślimaki z rod-
zajów Planorbis i Limnaea. Rodzaj Gyraulus, występujący w badanych warstwach, znany 

jest z jeziornych osadów wczesnego miocenu (ottangu) i środkowego miocenu (badenu-
sarmatu) Europy (Harzhauser & Kowalke 2002, Harzhauser & Mandic 2008). 

W pobliŜu badanego profilu, na południe od Skały Podolskiej, w jarze Zbrucza w Be-
reŜance Alth (1874, cyt. przez Łomnickiego 1901) znalazł w spągu miocenu margle z ma-

łymi ślimakami, zapewne słodkowodnymi.  
 

Litofacja węglanowa (warstwy 7-8) 
Wapienie podobne do martwicy moŜna skorelować z warstwami (wapieniami) ratyńskimi 

(Łomnicki 1897), które są traktowane jako utwór lagunowy, stratygraficznie odpowiadający 
badeńskim gipsom w zapadlisku przedkarpackim, lub leŜący ponad tymi gipsami (Weng-

linskij & Gorieckij 1979, Petryczenko i in. 1994, Andreyeva-Grigorovich i in. 1997, Osz-
czypko i in. 2006). Stratotyp tych warstw znajduje się w Majorowce (Góra Ratyń), (ukr. 

Majoriwka) we wschodniej części Lwowa (Wenglinskij & Gorieckij 1979).  
 
Litofacja piaszczysta (warstwy 9-19) 

Najlepszym odpowiednikiem omawianej litofacji są piaski z fauną morską, w tym z 
jeŜowcami, przewarstwiające się z węglami brunatnymi, opisane jako warstwy pidhirskie 

(Goreckyj & Didkowskyj 1975). Stratotyp tych warstw, uznawanych za badeńskie, znajduje 
się w miejscowości Podhorce (ukr. Pidhirci), daleko na NW od Tarnopola (Wenglinskij & 

Gorieckij 1979). W pobliŜu Skały Podolskiej mioceńskie torfy i szczątki liści znajdowano 
m. in. w Szyszkowcach nad Cyganką (ukr. Szyszkiwcy) i Bodnarówce k. Husiatynia nad 

Zbruczem (ukr. Bodnariwka, Husiatyn), (Siemiradzki 1909). 
Występowanie dobrze zachowanych, niezabradowanych pancerzy jeŜowców (warstwa 

16), które są fauną stenohalinową, wskazuje na morskie warunki normalnego zasolenia 
(euhalinowe), a więc badeński wiek tych osadów (np. Friebe 1994, Radwański i in. 2006). 

Nie moŜna wykluczyć, Ŝe niektóre osobniki zasiedlały laguny o obniŜonym zasoleniu (Cook 1957).  
 

Litofacja krasnorostowa (warstwy 20-30) 
Wapienie krasnorostowe (litotamniowe) są trudne do jednoznacznej korelacji, poniewaŜ 

w zapadlisku przedkarpackim pojawiają się w kilku charakterystycznych miejscach profilu, 
w trzech poziomach, dwukrotnie pod, i raz nad gipsami. 
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W warstwie 19, tuŜ pod występującymi wyŜej wapieniami rodoidowymi (warstwy 20-
30), pojawiają się charakterystyczne, drobne rodoidy (Fig. 20A, B). Identyczne i podobne 

pojedyncze rodoidy znajdowali autorzy tej pracy w wapieniach leŜących nad gipsami: w 
miejscowości Niwra, a takŜe w kamieniołomie gipsu w Kudryńcach. Podobieństwo to 

sugerowałoby, Ŝe warstwy krasnorostowe w kamieniołomie Bridok to osady nadgipsowe. 
Zdaniem Altha (cytowanego przez Łomnickiego 1901) charakterystyczne gałązkowe 

rodoidy występujące w Niwrze nad gipsami są podobne do znajdowanych we Lwowie k. 
dawnej Rogatki Janowskiej.  

Drobne rodoidy pojawiają się nie tylko nad, ale równieŜ pod gipsami - w jarze Zbrucza w 
Młynówce pod Czarnokozińcami (ukr. Czornokozynci), (Łomnicki 1901). RównieŜ w 

Niwrze warstwy litotamniowe występują takŜe pod gipsami (Łomnicki 1901). 
W warstwach 20-30 znajdują się małe rodoidy, na ogół mniejsze od 3 cm średnicy 

(maksymalne, sporadycznie obserwowane rozmiary to 7 cm) i mogą być skorelowane z 
wapieniami drobnolitotamiowymi występującymi nad gipsami w wielu najbliŜszych odsło-

nięciach, np. w Uhryniu k. Czortkowa, we Młynkach, nad wejściem do jaskini gipsowej, lub 
w Borszczowie, w nieczynnym kamieniołomie gipsów (Łomnicki 1901).  

Omawiane warstwy krasnorostowe korelują się zatem z tzw. trzecim poziomem litotam-
niowym (Wiałow 1970), lub inaczej warstwami tarnopolskimi (ukr. ternopilskimi), (Masłow 

i Utrobin 1958, Andreyeva-Grigorovich i in. 1997). Warstwy tarnopolskie (od Tarnopola) 
reprezentują badeńską, morską depozycję po kryzysie ewaporatowym i po sedymentacji 
gipsów w zapadlisku. Znajdowane w badanych osadach fragmenty przegrzebków, które są 

typowe dla badenu, równieŜ sugerują badeński wiek tych utworów krasnorostowych 
(Studencka 1999, Stachacz 2007, wraz z literaturą), aczkolwiek nie moŜna wykluczyć, Ŝe 

przegrzebki są na wtórnym złoŜu.  
Wapienie drobnolitotamniowe (rodoidowe) tego poziomu pojawiają się równieŜ nad 

gipsami w kamieniołomie w Mamałydze (patrz Bąbel i in. 2009) 
 

Podsumowanie 
Profil miocenu w kamieniołomie Bridok, pomijając warstwę o dyskusyjnej genezie i 

wieku leŜącą bezpośrednio na sylurze, dokumentuje ewolucję środowisk w czasie, od 
płytkiego, słodkowodnego lub brakicznego, przez zasolone (ewaporatowe, na wpół wy-

nurzone), do morskiego o normalnym zasoleniu. Początkowo było to morskie przybrzeŜe, w 
zasięgu przeciętnej, a potem sztormowej podstawy falowania, zdominowane przez sedy-

mentację silikoklastyczną. Potem utworzyła się zasiedlona przez krasnorosty platforma 
węglanowa z brukami rodoidowymi. Strop profilu jest ścięty erozyjnie. Fauna, oraz ko-

relacja litostratygraficzna, zarówno z najbliŜszymi odsłonięciami, jak i z regionalnymi stra-
totypami formacji lub warstw rozpoznanymi w platformowej części zapadliska przedkarpac- 
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kiego, sugeruje, Ŝe widoczne w kamieniołomie warstwy mioceńskie to baden. W szczegól-
ności osady krasnorostowe (wapienie drobnorodoidowe) są osadem morskim, który był tutaj 

deponowany po kryzysie ewaporatowym w zapadlisku przedkarpackim. 
Sarmat był zapewne obecny w badanym profilu, lecz został zupełnie zerodowany. Prze-

mawia za tym fakt obecności sarmatu w odsłonięciach wokół Skały Podolskiej (Fig. 1). 
Przeprowadzona korelacja stratygraficzna nawiązuje do tradycyjnie rozumianych regio-

nalnych definicji badenu i sarmatu w zapadlisku przedkarpackim i na jego przedpolu. Bar-
dziej precyzyjna korelacja z międzynarodowymi standardowymi profilami badenu i sarma-

tu, wykracza poza zakres tej pracy i wymaga dalszych badań.  
W badanym profilu nie ma świadectw obecności i późniejszej erozji grubych warstw 

gipsowych, które występują kilka-kilkanaście km na południe i osiągają miąŜszości ponad 
20 m. Oznacza to, Ŝe okolice Skały Podolskiej nigdy nie były pokryte osadami gipsowymi, 

które tworzyły się w zapadlisku w czasie badeńskiego kryzysu ewaporacyjnego w Para-
tetydzie Centralnej. Odpowiednikiem wiekowym badeńskich gipsów wydają się być po-

dobne do martwic wapienie (warstwa 7), które reprezentują silnie zmienione diagenetycznie 
osady salin lub płytkich słonawych jezior leŜących na skraju właściwego, wypełnionego 

solankami basenu ewaporacyjnego. Brzegi tego basenu znajdowały się na południowy-
wschód od Skały Podolskiej i są wyznaczone przez współczesny zasięg osadów gipsowych.  
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Summary: 
The Miocene deposits exposed in the Bridok quarry (near Skala Podilska on Zbruch river, 

western Ukraine) are about 13 m in thickness and comprise both clastic and carbonate deposits 
(mostly rodalgal limestones). Sedimentological analysis reaveled that these deposits represent 
shallow, freshwater, brackish, saline and marine environments. Both regional lithostratigraphic 
correlations and characteristic fossils (such as echinoids, pectenids) suggest that these deposits are 
Badenian in age. The rodalgal limestones represent marine sediments which post-date the Badenian 
evaporite (gypsum) sedimentation in the Carpathian Foredeep. 
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Fig. 1. Lokalizacja kamieniołomu Bridok na północ od Skały Podolskiej na tle występowania 

utworów mioceńskich. Zasięgi występowania osadów badeńskich i sarmackich na podstawie No-
waka (1938). 
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Fig. 4. Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny utworów badenu w kamieniołomie Bri-

dok koło Skały Podolskiej (profil 1 na Fig. 2 i 3), pozycja GPS profilu: N 48°52 603’ E 026°11 520’, 
dokładność +/- 8m, opis warstw w tekście. 
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Fig. 5. Struktury zaobserwowane w warstwie 2 (profil 1 na Fig. 2 i 3, Fig. 4). 
A - czarna glina pylasta z ułoŜonymi łukowato, horyzontalnymi i subhoryzontalnymi Ŝyłkami węgla-

nowymi, w elipsie ołówek jako skala, warstwa 2f 
B - ciemnoszare iły zawierające podłuŜne fragmenty słabo zwięzłych, szarozielonkawych skał, układające 

się w warstwy, warstwa 2e 
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Fig. 6. Wykształcenie utworów badenu w środkowej części kamieniołomu Bridok. 
A - zdjęcie szczegółowe profilu 3 na fig. 2 i 3, strzałkami zaznaczono wkładki zlepieńców (z otoczakami 

piaskowców glaukonitowo-kwarcowych i kwarcowych, krzemieni i in.) w warstwie wapnistego piaskowca 
(warstwie 4) 

B - kontakt słabo zwięzłego piaskowca kwarcowego (warstwa 3) z gliną pylastą (warstwa 2), w spągu 
warstwy 3 widoczne klasty ilaste (ki) z podłoŜa i otoczaki wapieni sylurskich (ws). 
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Fig. 7. Wapnisty zlepieniec o rozproszonym szkielecie ziarnowym, warstwa 4a (profil 1 na Fig. 
2 i 3, Fig. 4). 

A - duŜe otoczaki (oznaczone strzałkami) w spągowej i środkowej części warstwy 4a, u góry wapnisty 
piaskowiec (warstwa 4b) 

B - składniki lityczne w zlepieńcu: otoczaki piaskowców glaukonitowo-kwarcowych (pg), wapieni 
sylurskich (ws), krzemieni (k) i klasty ilaste (ki) 
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Fig. 8. Struktury sedymentacyjne w wapnistym piaskowcu kwarcowym (profil 1 na Fig. 2 i 3, 
Fig. 4), warstwa 4c. 

A - charakterystyczny styl warstwowania, warstwowanie wypukłe ku górze lub kopułowe (mikroko-
pułowe) widoczne w górnej części zdjęcia 

B - skorupa ostrygi (os), wokół detrytus skorup mięczaków, zmarszczki falowe w górnej części zdjęcia 
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Fig. 9. Struktury sedymentacyjne w wapnistym piaskowcu kwarcowym, górna część warstwy 4. 
A - otoczak (o) powleczony symetrycznie przez wypukłe ku górze laminy (ww) 
B - ułoŜenie skorup typu concave-up (cd), wklęsłą stroną ku górze 
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Fig. 10. Przejście od litofacji piaszczysto-Ŝwirowej do litofacji węglanowej (profil 1 na Fig. 2 i 

3, Fig. 4).  
A - pelitowy wapień (warstwa 6), w dolnej części z fauną słodkowodnych i/lub brakicznych ślimaków, 

przykryty piaskiem o warstwowaniu zmarszczkowym (warstwa 6a), powyŜej silnie porowaty wapień 
podobny do martwicy (warstwa 7), ołówek w elipsie jako skala 

B - zmarszczki falowe w warstwie 6a; widoczna zmiana uziarnienia osadu,  
rozmiary ziaren maleją ku górze, zg – grubsza frakcja, zd - drobniejsza frakcja; 
u góry widoczna warstewka ilasta i spąg porowatego wapienia (warstwa 7) 
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Fig. 11. Skamieniałości mięczaków ze spągu warstwy 6 (profil 1 na Fig. 2 i 3, Fig. 4). 
A - nagromadzenie słodkowodnych ślimaków z rodziny zatoczkowatych (Planorbidae), reprezentowane 

przez rodzaj Gyraulus, o bardzo cienkiej, zwiniętej planispiralnie skorupce  
B - odcisk ślimaka zwiniętego trochospiralnie, przypominającego osobniki z rodzaju Mohrensternia (Mo) 

lub Cerithium, znanych ze środowisk brakicznych 
C - Gyraulus sp., o charakterystycznym ostatnim skręcie ponad dwa razy grubszym od przedostatniego 
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Fig. 12. Madston/wakston małŜoraczkowy, warstwa 6. 
A - struktura “cup-in-cup” (cc) złoŜona ze skorupek małŜoraczków, światło przechodzące 
B - ziarno kwarcu (Qtz) o częściowo automorficznych zarysach, nikole skrzyŜowane 
C - słabo zachowany małŜoraczek z obydwiema skorupkami, światło przechodzące 
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Fig. 13. Struktury widoczne w podobnym do martwicy wapieniu, warstwa 7 (profil 1 na Fig. 2 i 

3, Fig. 4). 
A - przestrzenie porowe zorientowane pionowo w dwóch dolnych warstewkach, w warstewce górnej pory 

rozmieszczone nieregularnie  
B - laminacja związana z wyklinowującymi się wkładkami piasku/piaskowców kwarcowych w wapieniu 

(ml) i strefa silnie porowata (p) 
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Fig. 14. Struktury porowe w podobnym do martwicy wapieniu, warstwa 7 (profil 1 na Fig. 2 i 3, 
Fig. 4). 

A - wapień z duŜymi i małymi poziomo zorientowanymi przestrzeniami porowymi oraz porami 
nieregularnymi 

B - duŜe wydłuŜone poziomo przestrzenie porowe w wapieniu 
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Fig. 15. Pseudomorfozy po gipsie w wapieniu porowatym, warstwa 7. 
A - soczewkowate pseudomorfozy po gipsie wypełnione kalcytem, światło przechodzące 
B - sferulity chalcedonu, prawdopodobnie pseudomorfozy po gipsie, nikole skrzyŜowane 
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Fig. 16. Struktury sedymentacyjne w litofacji piaszczystej (profil 1 na Fig. 2 i 3, Fig. 4). 
A - wielkoskalowe warstwowanie przekątne tangencjalne (warstwa 10) erozyjnie ścięte; c - cementacje 

piasku, wi - warstewka ilasta 
B - wielkoskalowe warstwowanie przekątne (warstwa 10), z kanałami erozyjnymi wypełnionymi 

materiałem bezstrukturowym (w stropie) oraz warstwowanym (w obrębie warstwy) 
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Fig. 17. Struktury sedymentacyjne i cechy osadu w górnej części warstwy 11 (profil 1 na Fig. 2 i 

3, Fig. 4). 
A - drobne zmarszczki prądowe i falowo-prądowe w górnej części warstwy 11, w stropie warstewka z 

uwęgloną florą (uf) 
B - powierzchnia stropowa warstwy 11 z licznymi fragmentami uwęglonej flory, fd - większy fragment 

uwęglonego drewna 
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Fig. 18. Silnie porowaty wapnisty piaskowiec/wapień piaszczysty, warstwa 14 (profil 1 na Fig. 2 
i 3, Fig. 4). 

A - charakterystyczna tekstura gąbczasta  
B - liczne pory o zróŜnicowanej wielkości, prawdopodobnie po ziarnach rozpuszczonego aragonitu 
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Fig. 19. Górna część profilu utworów badeńskich (profil 1 na Fig. 2 i 3, Fig. 4). 
A - granica pomiędzy litofacją piaszczystą i krasnorostową  
B - skorupki małŜa zasypanego w pozycji przyŜyciowej (m), widoczne dwa pakiety o ziarnie malejącym 

ku górze (zg - ziarno grubsze, zd - ziarno drobniejsze), pakiety zawierają detrytus skorup mięczaków, 
warstwa 19; rękojeści młotka ma ok. 3 cm szerokości 
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Fig. 20. Struktury sedymentacyjne w warstwie 19 (profil 1 na Fig. 2 i 3, Fig. 4). 
A - struktury typu convex-up (cu) i małe rodoidy (r) w wapnistym piaskowcu kwarcowym, wielkość 

rodoidów ok. 1,5-2,0 cm 
B - rodoid ze zdjęcia A w powiększeniu 
C - kanał wcięty w zbioturbowane piaski kwarcowe z rynnowym warstwowaniem przekątnym, wyŜej 

piasek z gradacją ziarna (zg - ziarno grubsze, zd - ziarno drobniejsze) 
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Fig. 21. Górna część profilu utworów badeńskich (profil 1 na Fig. 2 i 3, Fig. 4). 
A - warstwy przejściowe między litofacją piaszczystą (warstwa 19) i krasnorostową, r - rodoidy  
B - rodoid z warstwy marglistej (warstwa 20)  
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Fig. 22. Rodoidy z górnej części profilu utworów badeńskich (profil 1 na Fig. 2 i 3, Fig. 4).  
A - rodoidy gęsto upakowane w warstwie, materiał detrytyczny między rodoidami zawiera liczne ziarna 

kwarcu  
B - duŜy rodoid z warstwy 21, pokrywające okaz drobniutkie igiełkowe kryształy kalcytu, przypomi-

nające pleśń, to lublinit (patrz Łącka i in. 2007). 
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Розріз Скала-Подільська – один із найповніших розрізів плейстоценових відкладів 

Придністерського Поділля. Він репрезентує покривну товщу, розкриту крупним 
механізованим кар’єром з видобутку силурійських вапняків поблизу с. Бурдяківці 

(Бурдяківський спецкар’єр), де розвинені антропогенно зумовлені зсуви, а у зсувних 
цирках є високі, доступні для дослідження, стінки відриву. Варто зазначити, що 

плейстоценові відклади Скали-Подільської виповнюють і надбудовують виразне 
ерозійне корито у неогенових відкладах. Вони розвинені найповніше у південній і 

північній частинах розрізу, де досягають і максимальних потужностей. Це була, 
очевидно, відкрита форма, бо найдавніші плейстоценові відклади Скали-Подільської 

представленні гравійно-валунно-галичниковим матеріалом (русловий алювій по-
тужністю до декількох метрів), який міг утворитися в умовах руху води. Окрім вели-

коуламкового руслового матеріалу, добре розвинений і піщаний, а також супіщано-
суглинистий матеріал заплавного алювію, що має добру верстуватість. Заплавний 

алювій поступово перекривається лесом, на якому сформований найдавніший по-
хований ґрунт розрізу Скала-Подільська. 

Плейстоценові відклади Скали-Подільської, особливо їхня нижня частина, дуже 

неоднорідні. Тому виникла необхідність простежити їх у низці додаткових розрізів 
(Скала-Подільська А, В, С, D, E) (рис. 1). 

Ми вивчаємо розріз Скала-Подільська з 2002 р.*, проте проблемних питань зали-
шається ще чимало. Нижче наведено описи як головного розрізу (Скала-Подільська 

М1, М2), так і додаткових, а також загальні матеріали його аналітичних досліджень. 
Аналіз конкретних тематичних питань вивчення плейстоценових відкладів Скали-

Подільської, огляд літератури, актуальні проблеми його подальших досліджень 
розглянуті у відповідних публікаціях цього збірника.  
______________________________________________ 
* Деякі результати досліджень опубліковані [1–3]. 
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Рис. 1. Схема розташування профілів розрізу Скала-Подільська. 

 
Скала-Подільська М1, М2 
Розріз Скала-Подільська – головний; західний виїзд з міста (кар’єр силурійських 

вапняків поблизу с. Бурдяківці). Центральна частина кар’єру, стінка відриву величез-

ного антропогенного зсуву. 
 Потужність, м 

     Сучасний ґрунтовий комплекс – чорноземний ґрунт, 

наложений на ґрунт лісовий. 
0,0–0,3 м – гумусовий (Н) горизонт чорнозему. Супі-

щаний, темно-сірий, антропогенно змінений, з НС1 не 

взаємодіє, нижній контакт язикуватий, ясний. 
0,3–1,55м – ілювіальний (І) горизонт лісового ґрунту. 

Складений суглинками безкарбонатними, призматични-
ми, жовтувато-коричневими (10YR4/4), дуже щільними, у 

верхній частині з підзолистою присипкою. Породи оза-
лізнені, макропористі, з темними Fе-Мn пухкими примаз-

ками діаметром до 3 мм. Нижній контакт ясний, з появою 
карбонатності і псевдоміцелію. Можливо, що цей го-

ризонт сформований на ілювіальному горизонті викопно- 

0,0–1,55 
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го горохівського ґрунтового комплексу. Про це свідчить і 

палеомагнітний епізод Блейк (~ с.116 ка), виявлений у 
цьому горизонті Ю. Навроцьким (рис. (fig.) 2). 

Леси карбонатні, світло-палеві (10YR5/4), у нижній 
половині дещо темніші. Вони переповнені псевдоміце-

лієм, суглинисті, з НСl закипають інтенсивно, макропо-
ристі, але щільні. У нижній частині перероблені червото-

чинами. Біля нижнього контакту, дуже нерівного, хвиляс-
того є карбонатні конкреції, діаметром 5–7 см, а по всьо-

му лесовому горизонту до 2 см, іноді більше. Повсюдно 
трапляються крапкові Fе-Мn новоутворення діаметром 

до 2–3 мм, переважно бурі. 
Викопний ґрунт чорноземного типу. Це один із ґрунтів 

лубенського комплексу. У лубенському комплексі Скали-
Подільської розвинено не менше двох ґрунтів. Характер-

ний і яскраво виражений в усьому розрізі. Завдяки по-
тужному гумусовому горизонту, його надзвичайно спе-

цифічному нижньому і верхньому контактах і конкрецій-
ному горизонтові. 

Гумусовий (Н) горизонт має потужність до 1,5 м. Він 

темно-сірий (7,5YR4/2), з коричневим відтінком. Ма-
теріал, який складає горизонт, суглинистий, карбонатний, 

розбитий системою вертикальних і нахилених по схилу 
тріщин на окремі тіла, шириною до кількох десятків сан-

тиметрів. Тріщини заповнені лесом. На розрізі тріщини 
вузькі (до 1–2 см) і, по суті, вертикальні (майже не пору-

шують ґрунт). Трапляються кротовини, що заповнені як 
лесом, так і матеріалом горизонту (Н), окремі карбонатні 

конкреції і багато Fе-Мn новоутворень діаметром до  
3 мм. Від нижнього контакту гумусового горизонту через 

0,2–1,0 м відходять потужні язики, глибиною до 1,5 м і 
максимальною шириною у верхній частині до 0,7 м. Ха-

рактер наповнювача цих щілин компактний, або субвер-
тикальний. Субвертикальне наповнення характерніше 

для нижньої частинини структур. 
Ілювіальний (І) горизонт – карбонатний, конкреційний, 
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потужністю 1,65 м, з невиразним нижнім контактом, 
який ми проводимо на підставі відсутності великих кар-

бонатних конкрецій і одноріднішого обліку лесів. Го-
ризонт має світло-палевий колір (10YR5/4), у верхній 

частині з великою кількістю червоточин до 3 см діа-
метром і кротовинами діаметром до 7 см, заповнених 

матеріалом горизонту (Н). Горизонт складений карбонат-
ними супісками, переповнений конкреціями білих карбо-

натів діаметром до 15 см, більшість з яких тяжіє до утво-
рення прошарків, які характерніші для нижньої частини 

горизонту. Чітко виділяються два конкреційні горизонти, 
відстань між якими 0,3–0,4 м. Решта конкрецій розкидані 

більш хаотично. Характерною рисою горизонту є також 
велика кількість псевдоміцелію. Цей горизонт можна 

розглядати як горизонт Скарб. 
Потужність лесу над чорним викопним ґрунтом іноді 

досягає 4 м і більше. Вражає рівний, лінійний контакт 
сучасного ґрунту з підстилаючим горизонтом. Поверхня 
чорноземного ґрунту має сліди потужних пластичних 

деформацій, що виражаються в її великій хвилястості і 
знаходженні на різних глибинах окремих ґрунтових бло-

ків. 
Опис зміщено по основній стінці південно-західніше на  

50 м. 

Це характерний лес червонувато-жовтого кольору 

(10YR5/6), досить однорідний, з псевдоміцелієм, карбо-
натний, без великих конкрецій (трапляються надзви-

чайно рідко). Нижній контакт нерівний, язикуватий.  
Червоноколірний ґрунт (7,5YR4/4). Розбитий 

системою вертикальних і близьких до них тріщин, що 
розпочи-наються як з підошви описаного вище лесу, так і 

(біль-шість) з підошви горизонту І чорноземного ґрунту. 
Трі-щини заповнені палевим лесом. Вони проникають 

через усю товщу ґрунту, а їхня ширина досягає 20 см і 
більше, переважно 2–5 см. Ґрунт складений важкими 

суглинками, безкарбонатними, але з великою кількістю 
вторинних карбонатів, особливо у верхній частині. Це 
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біля тріщин і поодинокі дутики діаметром до 2–3 см, а 
також біля тріщин. Колір горизонту у нижній половині 

темніший, ніж у верхній. Він червонувато-коричневий. 
По усьому шару велика кількість чорних пухких Fе-Мn 

новоутворень діаметром до 3 мм. Нижній контакт не-
рівний, ясний, з зміною кольору і появою карбонатності, 

у тім числі крупних конкрецій. Біля нижнього контакту, 
але уже в підстилаючих породах, трапляються численні 

кротовини та навіть спальні камери діаметром від 7 до  
15 см. Камери заповнені матеріалом похованого ґрунту. 

Біля нижнього контакту колір стає жовтувато-корич-
невим. Потужність цього світлішого горизонту 0,3–0,4 м. 

Можливо, це фрагменти горизонту І ґрунту, який можна 
виділити у нижній частині цього потужного комплексу. В 

нижній частині описаного інтервалу (де колір порід най-
темніший) подекуди видно сліди місцевих перерв. От-

же, йдеться про два викопних ґрунти. Потужність ниж-
нього ґрунту 1,1 м. Це мартоноський викопний ґрунтовий 

комплекс. 
Контакт ґрунту із залягаючими нижче зеленуватими 

породами хвилястий, часто навіть язикуватий. Породи 
описаного ґрунту по тріщинах проникають у підстилаючі 

породи на глибину до 0,5 м і більше. Тут також видно 
червоточини до 2 см і більше та кротовини до 7 см і біль-

ше, що заповнені матеріалом залягаючого вище горизон-
ту. Нижній контакт бронюється також великою кількістю 
конкрецій. 

Суглинки зеленувато-сірі (2,5Y5/4), щільні, але макро-
пористі, переповнені карбонатами (псевдоміцелієм, кон-

креціями та їхніми дрібними уламками діаметром до  
10 см і більше). Характерною ознакою конкрецій є їхня 

пустотність (тільки “шкірка” товщиною 0,5 см і більше), 
у деяких з них є виповнення червонувато-бурим глинис-

тим, брекчійоватим матеріалом. Матеріал шару досить 
однорідний, має сліди ґрунтоутворення. 

Опис зміщується в інший зсувний цирк, який розташо-

ваний від зазначеного на південний захід на 1км. 
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Маркуючий горизонт зеленувато-сірих суглинків з ве-

ликою кількістю горизонтально залягаючих конкрецій-
них горизонтів. Ці горизонти, з максимальною потуж-

ністю до 10–12 см, складені майже безперервно заляга-
ючими великими (до 25 см і більше), але переважно 

сплющеними конкреціями, які, по суті,  прилягають одна 
до одної, створюючи майже пропластки. Відстань між 

конкреційними горизонтами досягає 0,2–0,4 м, іноді біль-
ше. Конкреції мають дивовижну форму, усередині вони 

пусті, товщина стінок подекуди більше, аніж 1 см. Крім 
конкреційних горизонтів, шаруватість пачки підкреслю-

ють тонкі (рідко більше 5 мм) прошарки, збагачені дет-
ритусом черепашок й уламками карбонатного матеріалу. 

Є ділянки, коли детритусовий матеріал і дрібні уламки 
(перші сантиметри) стінок конкрецій становлять лінзи по-

тужністю до 15–20 см.  
Сама порода, яка є основою цього шару, також дуже 

своєрідна. Вона суглиниста, часто супіщана, пере-
повнена детритусом карбонатів і закипає з соляною кис-
лотою. По шаруватості озалізненна. Трапляються Fе-Мn 

чорні примазки до 1 см у поперечнику.  
У нижній частині пачка стає більш однорідною, без ве-

ликих конкрецій, а на окремих ділянках вона має лесовий 
облік. Тобто озерна пачка підстилається і перекривається 

лесами. У розрізі нижніх лесів немає. Контакт ясний, він, 
очевидно, ерозійний. З поверхні залягаючого нижче го-

ризонту розпочинаються неглибокі (до 20 см) тріщини, 
заповнені цими зеленуватими суглинками. 

Похований ґрунт. Має чіткий генетичний профіль. 
Гумусовий (Н) горизонт на глинистих пісках, слабо 

карбонатних, сірувато-коричневих з відтінком какао 
(7,5YR5/2). Його потужністю 0,35 м. Породи горизонту 

однорідні, досить щільні, місцями з псевдоміцеліем, у 
нижній частині трапляються велика кількість чорних Fе-

Мn новоутворень діаметром до 0,5 см. Перехід поступо-
вий, за зміною кольору.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

15,8–16,8 
 

 
 

 
 

 
 

 



84                                                                 А. Богуцький, А. Яцишин, М. Ланчонт, Б. Голуб  
 

Ілювіальний (І) горизонт складений іржаво-бурими 

(10YR5/8) глинистими пісками, карбонатними, з псевдо-
міцелієм, досить однорідними, озалізненими. Його по-

тужністю 0,65 м. Біля нижнього контакту є значна кіль-
кість чорних пухких манганових новоутворень діаметром 

до 1 см. Нижній контакт ясний, за зміною кольору.  
Глинисті піски. Вони карбонатні, однорідні, темно-

палеві (10YR6/3), лесоподібні. Характерною ознакою 
шару є велика кількість псевдоміцелію та темних Fе-Мn 

новоутворень діаметром до 3–4 мм, іноді до 1 см. Трап-
ляються окремі карбонатні конкреції діаметром до 6 см. 

Нижній контакт поступовий, за зміною літології. 
Піски жовтувато-сірі, сірі, різнозернисті, місцями 

глинисті, карбонатні, навіть з дутиками. По усьому шару 
чорні пухкі Fе-Мn новоутворення. Трапляється фауна мо-

люсків. Нижній контакт за зміною літології, ясний. 
Чітко горизонтальна шарувата пачка, головно, піщана. 

Іноді піски глинисті, з прошарками дуже грубого, фак-
тично крупноуламкового матеріалу, місцями зцементова-

ного карбонатами до конгломератів. Потужність окремих 
прошарків не перебільшує 10–15 см. В уламках перева-

жає кремінь, вапняки, трапляється кварц, силіцити. Мате-
ріал погано обкатаний, з розмірами уламків до 5–7 см. 

Повсюдно фауна молюсків. Нижній контакт за зміною 
літології, поступовий. Загальний колір пачки жовтувато-

сірий. 
Нижня частина алювіальної пачки складена найбільш 

грубоуламковим матеріалом. У складі уламкового мате-
ріалу домінують кремінь, пісковики (головно, місцеві ба-

денські), силурійські вапняки. Трапляються кварц, си-
ліцити та ін. Матеріал зцементований карбонатною ре-

човиною, трапляється озалізнення. У наповнювачі піски, 
яких приблизно 10–15 % від загального об’єму шару. 
Карпатського матеріалу обмаль, він найкраще обкатений, 

складений, головно, пісковиками. Найгірше обкатані ве-
ликі (до 20 см і більше) уламки. 
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Алювіальна пачка залягає, здебільшого, на неогені, 

який схарактеризований в окремій публікації цього збір-
ника. 

Скала-Подільська А 
У розрізі Скала-Подільська А, який є додатковим на нижню частину розрізу (рис. 

(fig.) 3) добре видно, що безпосередньо над шаруватими алювіальними пісками 
залягає пакет відкладів лесового обліку потужністю 2,5–3,0 м із залишками роз-

виненого на них викопного ґрунту, на денудованій поверхні якого залягають зеле-
нувато-сірі озерні супіски та суглинки з великою кількістю пошарових карбонатних 

конкрецій до 20–25 см діаметром. 
Опис розпочинаємо від поверхні викопного ґрунту. 

 Потужність, м 
    Ілювіальний (І) горизонт. Складений супісами, досить 

однорідними, червонувато-коричневими, із вторинними 
карбонатами, а також чорними залізисто-мангановими но-

воутвореннями діаметром до 3 мм. Перехід поступовий. У 
нижній частині шару зростає кількість карбонатів і породи 

стають світлішими. 
Леси опіщанені, палеві, однорідні, з чорними залізисто-

мангановими новоутвореннями до 2 мм діаметром. Пере-
хід ясний, з’являється чітка верстуватість порід. 

Чітко верстувата пачка порід лесового обліку. Це 
супіски, з прошарками і лінзами пісків потужністю до  

3–4 см. В окремих лінзах трапляються гальки до 3 см 
діаметром. Очевидно, ці піски є аналогом пісків з шару 
16,8–17,6 м головного розрізу. Перехід за зміною літо-

логії, чіткий. Нижче залягає алювіальний русловий галеч-
никовий матеріал.  

0,0–0,7 
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Скала-Подільська В 
Це додатковий профіль на комплекс лубенських (чорноколірних) ґрунтів (рис. (fig.) 3). 

Профіль розташований у третьому (від Скали-Подільської) зсувному цирку, розви-
неному у покрівлі силурійських вапняків, що розробляються кількома уступами Бур-

дяківського кар’єру. Цей розріз лубенських ґрунтів має велику потужність і винят-
ково характерну для комплексу деформованість. Опис розпочинаємо від поверхні 

ґрунтового комплексу, що залягає на глибині біля 4 м від денної поверхні. Над луб-
невським ґрунтовим комплексом тут розвинені леси і сучасний ґрунтовий комплекс, 

що сформований на викопному горохівському (?) комплексі. 
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 Потужність, м 

Молодший із комплексу чорноколірних лубенських ґрунтів 
(верхній). Має деференційований профіль.  

Гумусовий горизонт (Н). Складений супісками, потуж-
ністю до 0,5 м. Супіски сірі (10YR 5/4), дуже збагачені 

псевдоміцелієм і карбонатими конкреціями діаметром до  
4 см. Є плями бурого озалізнення діаметром до кількох см. 

Звичні по вертикальних вузьких тріщинах патьоки окислів 
мангану. Місцями простежено гнізда палевого лесу. Ниж-

ня границя дуже нерівна, ясна, змінюються колір і літоло-
гія. Тут чимало великих (до 5 см і більше) карбонатних 

конкрецій. Розпочинаються багаточисленні клиноподібні 
структури з максимальною шириною у верхній частині до 

0,7 м і вертикальною потужністю до 1,5 м. Контакти 
структур дуже різкі. Заповнені структури темно-сірим гу-

мусовим матеріалом, іноді навіть темнішим, ніж у гумусо-
вому горизонті. Характер заповнення структур масивний, 

іноді субвертикальний. У наповнювачі структур помітна 
збагаченість псевдоміцелієм, трапляються чорні залізисто-

манганові конкреції  діаметром 2–3 мм, плями омангану-
вання діаметром до 2 см. Характерною ознакою структур є 

їхня деформованість: верхніх 1,0–1,5 м виразно нахилені 
під кутом до 45° по палеорельєфу, нижня частина, по суті, 

вертикальна. Проте характер наповнювача структур в на-
хиленій та у вертикальній частинах однаковий, що свід-
чить про їхню однофазовість й унеможливлює твердження 

про їхню двофазовість. 
Ілювіальний (І) горизонт має потужність 0,9 м. Складений 

карбонатними супісками лесового обліку, ділянками ог-
леєними, з карбонатними конкреціями діаметром до 5 см і 

більше. Перехід чіткий. 
Старший із комплексу чорноколірних лубенських ґрунтів 

(нижній).  
Гумусовий (Н) горизонт ґрунту денудований, залишився 

лише горизонт ілювіальний зі слідами деформацій на 
окремих ділянках. Гумусовий матеріал простежено у на-

повнювачі клиноподібних структур, близьких до структур, 
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описаних у молодшому ґрунті лубенського палеоґрунто-

вого комплексу. Місцями можна було бачити, що струк-
тури мають складну будову: нижня їхня частина має суб-

вертикальний характер наповнювача, верхня – компакт-
ний. 

     Ілювіальний (І) горизонт збудований супісками черво-
нуватими, із бурим (іржавим) відтінком (10YR 4/4), що 

свідчить про збагаченість окислами заліза. Звичним є 
псевдоміцелій, невеликі (3–4 см діаметром) щільні карбо-

натні конкреції, а також значна кількість чорних пухких 
залізисто-манганових конкрецій діаметром до 1 см, зрідка 

більше. Є також плями оманганування, діаметр яких по-
над 1 см. Ілювіальний горизонт простежено лише між кли-

ноподібними структурами, які трапляються досить часто, 
перважно через 0,5 м. 

Лес, який залягає між комплексом ґрунтів червоно-
колірних і темноколірних. Він суглинистий, темно-жовтий 

(10YR 4/4), а у нижній частині сірий, оглеєний, із псевдо-
міцелієм, а також великими (до 15 см) карбонатними кон-
креціями, яких більше у нижній половині шару. У нижній 

частині шару зростає також кількість пухких залізисто-
манганових новоутворень. Породи шару інтенсивно заки-

пають із соляною кислотою. Місцями у шарі чітка не-
повносітчаста текстура з висотою сітки до 1 см. Нижня 

границя чітка, змінюються колір і структура порід. 
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Скала-Подільська С 
Розташована у північному цирку: 48°87666 N; 26°20087 Е; 253 м. 
Розчистка розташована недалеко від давньої западини. Додаткова на чорноколірні 

(лубенскі) ґрунти. Під сучасним ґрунтовим комплексом потужністю до 1,45 м залягає 
0,5 м лесу, переповненого псевдоміцелієм і карбонатними дутиками до 2–3 см діамат-

ром і більше. Лес залягає на еродованій поверхні чорноколірних ґрунтів. Добре роз-
винутий лише верхній (молодший) ґрунт (рис. (fig.) 4).  

    Молодший із комплексу чорноколірних ґрунтів. Має 
добре диференційований профіль. 

Гумусовий (Н) горизонт потужністю до 0,8 м легко-
суглинистий, коричнево-сірого кольору (10YR5/3), доcить 

1,95–3,65 
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 Потужність, м 

однорідний, із псевдоміцелієм і карбонатними конкре-
ціями до декількох сантиметрів діаметром. З поверхні 

шару розпочинаються вузькі (перші мм) субвертикальні 
тріщини, заповнені лесом. Глибина тріщин до 1,0 м. 

Нижній контакт крупноязикуватий. Від нього відходять 
компактно заповнені клиновидні структури з максималь-

ною глибиною до 1,5–2,0 м і навіть більше. Стуктури за-
повнені матеріалом горизонту Н. Проте є також тріщинні 

структури, заповнені значно темнішим гумусованим ма-
теріалом. Вони розпочинаються іноді нижче горизонту І 

цього ґрунту. 
Ілювіальний (І) горизонт ґрунту 2-ої фази лубенських 

ґрунтів,  має лесовий облік. Його потужність до 0,9 м. Він 
супіщаний, палевий, з великими карбонатними конкреці-

ями (діаметр конкрецій до 10 см). Збережений фрагмен-
тарно – між клиновидними структурами. Клиновидні 

структури проникають і в серію черванувато-бурих ґрун-
тів, що підстилають серію ґрунтів чорноколірних.  

Старший із комплексу чорноколірних ґрунтів. 

Гумусовий (Н) горизонт денудований. Його матеріал 

зберігся лише у наповнювачі крупних клиновидних 
структур, подібних до описаних вище. Місцями видно, 

що ці структури мають складну будову, їхня верхня час-
тина має компактний характер наповнювача, нижня іноді 

– субвертикальний. 
Ілювіальний (І) горизонт збудований супісками карбо-

натними, червонуватими, з бурим відтінком (10YR4/4). 
Тут чимало псевдоміцелію та щільних карбонатних кон-

крецій діаметром до 5 см. Для шару характерне омангану-
вання та озалізнення. Зберігся між клиновидними струк-

турами, які простежено через 0,5–0,7 м.   
Нижче залягають червонувато-бурі ґрунти. Вони роз-

биті системами тріщин, заповненими темно-сірими супіс-
ками лубенських ґрунтів, а також з лесовим наповню-

вачем. Ширина тріщин до 0,1 м і глибина до 1,5 м і біль-
ше. Лесові тріщини містять велику кількість карбонатних  
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конкрецій і псевдоміцелію. Очевидно, заповнюючий трі-

щини лес – це рештки лесу, який залягав між чорноколір-
ними та червонувато-бурими палеоґрунтовими комплек-

сами.     

 

 

Скала-Подільська D 
Розташована в 15 м північніше від головного розрізу. Вона закладена для уточненя 

будови розрізу між озерними суглинками та алювієм. За 0 приймаємо підошву 

озерних суглинків. Цей контакт ерозійний, що підкреслено його нерівністю, а також 
численними тріщинами, які розпочинаються з цієї поверхні та проиникають у під-

стелюючі породи. 
 Потужність, м 

Найдавніший викопний ґрунт Скали-Подільської. 
Гумусовий (Н) горизонт має потужність 0,15 м. Він 

супіщаний, супіски важкі, досить однорідні, карбонатні, 
карбонати, головно, вторинні. Супіски озалізнені, корич-

нево-сірі, з крапковими залізисто-мангановими примаз-
ками. Перехід поступовий. 

Ілювіальний (І) горизонт має потужність 0,8–0,9 м. 

Він суглинистий, однорідний, червонувато-коричневий, 
у нижній частині – темно-жовтий. Породи слабко заки-

пають із соляною кислотою, містять велику кількість за-
лізисто-манганових конкрецій до 2 мм діаметром, голов-

но, чорних. Є червоточини до 1 см діаметром. Нижній 
контакт язикуватий: вертикальна потужність язиків до 

0,4 м, максимальна ширина у верхній частині до 0,2 м. У 
лесах, що залягають між язиками, дещо зростає кількість 

червоточин. 
Пачка явного лісового обліку, палевого кольору. У 

верхній частині з червоточинами. На усю потужність з 
великою кількістю псевдоміцелію. Трапляються лінзочки 

темно-сірого кольору (очевидно, збагачені манганом) 
потужністю до 1,5 см і протяжністю до 10 см, які най-

характерніші для центральної частини шару і де вони 
створюють враження його шаруватості. Гранулометрично 

пачка побудована, головно, пилуватими пісками, на ок-
ремих ділянках піски дрібнозернисті, але зі значною кіль- 

0,0–1,0 м 
(з відхиленнями ± 

0,2 м) 
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кістю пилуватих і глинистих частинок (не сипучі, а зв’я-

зні піски). Є також супіски. Макроскопічно пачка 
подібна до молодого лесу. Її лесовий облік безперечний. 

Нижній контакт нерівний, хвилястий, різко зростає 
вологість по-рід.  

Загалом пачка аналогічна описаній вище, але тут пе-
реважають піски, явною стає шаруватість, місцями видно 

пликативну деформованість. Тут також простежується 
збагачення карбонатами, особливо дутиками до 5 см діа-

метром. По нижьому контакту вони утворюють брук. Бі-
ля нижнього контакту зростає озалізнення, оглеєння, во-

логість, багато залізисто-манганових плям до декількох 
сантиметрів діаметром. Місцями вони становлять до по-

ловини об’єму шару. Нижній контакт нерівний, ерозійний 
(?). 

Нижче залягає шар заплавного алювію, збагачений 
карбонатними дутиками до 5 см діаметром, зеленкувато-

сірого кольору. Породи озалізнені, з чисельними ново-
утвореннями типу кілець Лізеганга до 3 см діаметром. 
Добре видно, що заплавний алювій залягає на алювію 

(галечники) русловому. У гранулометричному складі пе-
реважають глинисті піски, іноді вони складно пликатив-

но деформовані. Потужність заплавного алювію не пере-
вищує 0,5–0,6 м. 

 

 
 

 
 

3,0–3,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,5–4,1 

Скала-Подільська Е  
Додаткова зачистка на підозерну частину розрізу (між озерними суглинками та 

русловим алювієм). Зачистка розташована в крайній північній частині розрізу, по-
близу північного виходу міоцену, 30 м від нього. Міоценові породи виходять най-

повніше по обидвох боках карє’ру. Центр кар’єру лише де-не-де має рештки неогену. 
У цій зачистці під озерними суглинками з добре вираженою ерозійною поверхнею 

залягає пачка лесового обліку, на якій сформований найдавніший ґрунт Скали-
Подільської.  

 Потужність, м 

Найдавніший ґрунт Скали-Подільської. Ґрунт, ймовірно, 
чорноземно-лучний, гідроморфний. Весь бурхливо заки-

пає з соляною кислотою та містить велику кількість вто- 

0,0–0,8 м 
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ринних карбонатів (особливо у гумусовому горизонті у 

вигляді уламків до 1,0–1,5 см у поперечнику). 
Гумусний (Н) горизонт має потужність 0,4 м. Складений 

супісками сірими, іноді із зеленуватим відтінком, тут чи-
мало червоточин і залізисто-манганових новоутворень, 

головно, чорних, діаметром до 3 мм. Нижній контакт 
поступовий, за зміною кольору.  

Ілювіальний (І) горизонт має потужність також 0,4 м. Він 
темно-жовтого кольору, супіщаний, іноді складений гли-

нистими пісками. Породи карбонатні, з поодинокими ду-
тиками до 3 см діаметром, досить однорідні. Перехід 

поступовий.  
Лесового обліку пачка. Карбонатна, з дутиками (особ-

ливо по нижньому контакту). По розрізу неоднорідна. 
Нижня половина цієї пачки дуже оглеєна, тому має 

характерний сизий відтінок, озалізнена, неясноверству-
вата. Характерною особливістю нижньої половини пачки 

є збагаченість залізисто-мангановими новоутвореннями, 
охоплюючи плями до 1 см діаметром. 

Верхня половина пачки однорідніша, складена гли-

нистими пісками. Піски переважають і у нижній поло-
вині, але вони зв’язані і глинистими, і пилуватими час-

тинками. 
Нижній контакт різкий, ерозійний. Його підкреслює 

смуга бурого озалізиения до 5–7 см потужністю. 
Заплавний алювій. Він підвищеної потужності, оскіль-

ки виповнює заглиблення поблизу виходів міоценових 
порід. Залягає заплавний алювій безпосередньо на міо-

цені, який тут простежено, зменшеної, ніж дещо північ-
ніше, потужності. Руслового галечникового алювію не-

має (є поруч). 
Заплавний алювій верствуватий, верстуватість гори-

зонтальна, горизонтально-хвиляста. Матеріал винятково 
оглеєний, іноді це суцільний глей, дуже озалізнений, 

оманганований. Є включення, головно, по шаруватості і у 
нижній частині розрізу, крупноуламкового матеріалу  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
0,8–1,4 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
1,4–4,4 

 
 

 



92                                                                 А. Богуцький, А. Яцишин, М. Ланчонт, Б. Голуб 

 
(плиток пісковиків товщиною до 5 см і до 15–20 см по 

довгій осі). 
Характерною ознакою заплавного алювію є окремі 

прошарки і лінзи більш грубих (середньозернистих) піс-
ків. Сама ж пачка збудована глинистими пісками, супіс-

ками і навіть подеколи суглинками загального голубу-
вато-сірого кольору. 

Дуже характерною особливістю заплавного алювію, зок-
рема верхніх 0,7 м, є широке розповсюдження ново-

утворень типу кілець Лізеганга до 3 см діаметром, іноді 
більше. У верхніх 0,7 м цих новоутворень так багато, що 

його можна виділити як самостійний горизонт. Породи 
на усю потужність взаємодіють із соляною кислотою. 

Ділянками, особливо у нижній частині, є пликативна де-
формованість, складно деформована верстуватість. Є ду-

же строкаті тіла жовтих пісків. 
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Summary 
Geological section Skala-Podils’ka is one of most complete sections of pleistocene deposits of 

Pre-Dnister Podillia. Here mainly presems’ka (prehorokhivs’ka) part of the deposits which lies on 
the alluvium of eopleistocene terrace of the Zbruch (?) river. In the paper the description of the 
main (Skala-Podils’ka M 1, M 2) and additional (Skala-Podils’ka A, B, C, D, E) sections as well as 
some results of analytical investigations and stratigraphy are presented (Fig. 2–5). 
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Fig. 4. Skala Podil’ska: profile С. 
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Fig. 5. Proposed stratigraphic interpretation of the Skala Podil'ska profile (A) with reference to 

main stratigraphic units of the Quaternary in Ukraine (according to Veklic, 1982; Gozyk (Gozhik) 
et al., 1995, 2000, 2001), in Poland (B) based on Ber (2006), Ber et al. (2007), and Lindner et al. 
(2004), and in Western Europe (C) based on Gibbard et al. (1998) and Zagwijn (1996). 
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ПАЛІНОЛОГІЧНІ ДАНІ ДО СТРАТИГРАФІЇ 

НИЖНЬОНЕОПЛЕЙСТОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ  
ВОЛИНО-ПОДІЛЬСЬКОЇ ПЛИТИ 
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На сучасному етапі досліджень плейстоценові відклади західних регіонів України 
вивчені досить нерівномірно. Найбільш детальні палінологічні матеріали отримані 

для середньо- та верхньоплейстоценових відкладів [1, 2, 4–8, 11], найменш вивченими 
виявились відклади нижнього плейстоцену, особливо у нинішньому його об’ємі. 

Згідно з діючою Стратиграфічною схемою МСК України 1993 р. [21] до нижнього 
неоплейстоцену не введені відклади міндель-риського міжльодовиків’я, які у попе-

редніх схемах датувались раннім плейстоценом. Водночас, за результами па-
лінологічних досліджень саме цих порід, у більшості випадків складалась уява про 

палеонтологічну характеристику нижньоплейстоценових відкладів західних регіонів 
України [1, 5, 8, 11]. Отже, палінологічні дані з характеристики відкладів нижнього 
неоплейстоцену малочисельні [10, 20], а для території Подільської височини їх майже 

немає. 
У межах програми комплексних Українсько-Польських досліджень лесових відкла-

дів Поділля ми вивчили розріз еоплейстоценових та нижньонеоплейстоценових 
відкладів, розташований біля села Бурдяківці і м. Скала-Подільська Тернопільської 

області, та умовно названий “Скала Подільська”. У структурному відношенні розріз 
розміщений у межах Волино-Подільської плити. Відповідно до геоботанічного райо-

нування України [9], він належить до Бучацько-Борщівського геоботанічного району 
дубово-грабових та дубових лісів субсередземноморського характеру, зокрема до 

Тернопільського (західноподільського) геоботанічного округу дубово-грабових та 
дубових лісів та лучних степів Подільсько-Середньодніпровської підпровінції 

Східноєвропейської провінції Європейсько-Сибірської лісостепової області (зони). 
Дослідження проводили із застосуванням комплексу методів – палеопедологічного, 

палінологічного, палеомагнітного, фауністичного. Палеопедологічний опис відкладів 
розрізу ми виконали у співпраці з А.Б. Богуцьким, стратиграфічне розчленування 

зроблено відповідно до Стратиграфічної схеми четвертинних відкладів МСК України 
1993 р [21].  
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Матеріали та методи 
У розрізі, який вивчали, субаеральні нижньонеоплейстоценові відклади репрезен-

товані трьома педогоризонтами та двома лесами, загальною потужністю 7 м. Нижче 

по розрізу розміщені субаквальні відклади – лесовидні суглинки, зеленувато-сірі, з го-
ризонтальними прошарками карбонатних конкрецій. У підошві цих відкладів прос-

тежено субаеральний червоноколірний викопний ґрунт, вік якого за палеопедологіч-
ними даними, попердньо визначений як еоплейстоценовий. У верхній частині розрізу 

субаеральні відклади нижнього неоплейстоцену перекриті викопним ґрунтом, пере-
робленим сучасними процесами ґрунтоутворення. 

Відбір зразків для палінологічних досліджень проводили у трьох відслоненнях 
(глибоких розчистках), з інтервалом 10–15 см. Детально вивчено всі ґрунти в межах 

педогоризонтів, а також леси, що розділяли окремі педогоризонти. Виділення пилку 
та спор з порід виконували як за допомогою стандартної методики, так із засто-

суванням нових методів обробки порід, запропонованих палінологами Воронезького 
університету, що полягають у довготривкому кип’ятінні червоноколірних порід у  

10 % розчині HCl.  
Загалом методом спорово-пилкового аналізу вивчено 93 зразки. Відбір зразків 

проводився з інтервалом 10–15 см для субаеральних відкладів, та − 20–40 см для суб-
аквальних (залежно від літологічного складу). Відсоткові співвідношення між компо-
нентами спорово-пилкових спектрів підраховували лише під час визначення більш 

ніж 100 пилкових зерен. За 100% приймали вміст пилку голонасінних, покрито-
насінних рослин та спор папоротей і мохів, а також невизначеного пилку. Перевід-

кладений пилок та водорості фіксували окремо. 
Під час інтерпретації отриманих матеріалів використовувались методичні підходи, 

розроблені для паліностратиграфії неоплейстоценових субаеральних відкладів плат-
формної України [17, 19]. Були використані також екостратиграфічні критерії, які за-

пропонував В.О. Красілов [14]. Отже, за результатами палінологічних досліджень ми 
визначили спорово-пилкові комплекси та підкомплекси, які відповідали окремим 

стратонам, а також простежували закономірності змін цих комплексів у розрізі. Під 
час характеристики встановлених комплексів враховували такі показники: співвід-

ношення у їхньому складі пилку деревних, чагарникових рослин, а також пилку 
трав’янистих рослин та спор; участь у складі спектрів пилку листяних рослин помір-

ної зони (Alnus, Betula, Salix) та широколистяних рослин помірно-теплої зони; пилку 
представників родин Chenopodiaceae, Asteraceae та різнотрав’я, а також водних та 

прибережно-водних рослин; ступінь участі та родове і видове різноманіття пилку 
термофільних рослин. 
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Головні результати 
З огляду на те, що розріз, який вивчали, репрезентований різнофаціальними відкла-

дами, які дуже відрізнялись за літологічним складом, насиченість порід мікрофітофо-

силіями була різною. 
Найменш насиченими пилком та спорами виявились відклади нижньої частини 

розрізу. Зокрема, мацерати зразків глибин 20,4–17,75 м з алювіальних відкладів не 
містили пилку та спор. Загалом це закономірно, адже відклади які вивчали, піщані, 

переважно грубозернистого складу. Такий літологічний склад зазвичай не є сприятли-
вим для збереження пилку та спор. Майже не траплялись пилкові зерна у мацератах 

зразків викопного ґрунту (інт. 16,8–15,8 м), іржаво бурого кольору, піщаного, озаліз-
неного з багаточисельними карбонатними конкреціями. Породи, які вивчали відріз-

нялись яскравим червоним забарвленням, були сильно піщанисті, що, з одного боку, 
помітно утруднює виділення пилку та спор, а з іншого, – не сприяє збереженості пил-

ку. Зокрема, за даними С.В. Зонна [13], залізо в червоноколірних породах у більшості 
випадків перебуває в окислених та окристалізованих формах, або у хелатних сполу-

ках, які утримують пилок та спори. Бідними на фітофосилії виявились також відклади 
інтервалу 15,8–9,3 м − суглинки зеленувато-сірого кольору з карбонатним детритусом 

та великими карбонатними конкреціями. Карбонати, зазвичай, цементують породу та 
перешкоджають виділенню з неї пилку та спор. Найбільша кількість та таксономічна 
різноманітність пилку виявлена у мацератах зразків з верхньої частини інтервалу і 

найменша – з нижньої. Типові форми з вивчених відкладів подано на фототаблицях. 
Попередньо, за малочисленними знахідками пилку і спор та фауністичними даними 

вік цих відкладів визначено як кінець раннього неоплейстоцену – еоплейстоцен. 
Варто зазначити, що у мацератах всіх наведених зразків простежено перевідкла-

дені, сильно мінералізовані спори Osmunda. 
Більш насиченими спорами та пилком виявились субаеральні відклади. За резуль-

татами палінологічних досліджень детально описано п’ять спорово-пилкових 
комплексів (СПК), визначено їхні характерні особливості та побудовано спорово-

пилкову діаграму (див. рис. 1). 
Перший СПК відповідає відкладам інтервалу 9,3–8,0 м. За таксономічним складом 

спорово-пилкові спектри, які становлять зазначений комплекс, дуже близькі і від-
різняються лише співвідношеннями основних груп пилку (деревних та трав’янистих 

рослин). Тому у складі встановленого комплексу виділено три підкомплекси. Перший 
− характеризує світло-коричневі ґрунтові відклади (гл. 9,3–9,0 м), які простежуються 

у підошві червоноколірного педогоризонту і відрізняється найбільш високим вмістом 
пилку деревних рослин (82,4–80,1%), незначною участю пилкових зерен трав’янистих 

рослин (17,6–19,9%) та відсутністю спор. Домінуюча роль у складі спектрів належить 
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пилковим зернам Pinus spp. Пилок листяних рослин помірної зони становить 5,8% і 

належить до Alnus cf. glutinosa (L) Gaertn., Alnus sp. (1,9-2,9%); Betula cf. pendula 

Roth., Betula sp. (3,9–2,9%). Група широколистяних рослин (14,3–13,3%) представ-

лена досить різноманітно: Carpinus cf. betulus L. (1,9-0,9%); Quercus cf. robur L (2,9–
3,8%); Fagus cf. orientalis Lipsky, Fagus sp. (1,9%); Tilia cf. platyphyllos Scop., T. cf. 

dasystyla Stew., T. cf. cordata Mill., Tilia sp. (у сумі до 6,7%); Ulmus cf. laevis Pall. 
(0,9–1,9%). З термофільних рослин відмічено лише одне пилкове зерно Juglans cf. 

regia L. Серед малочисленного пилку трав’янистих рослин домінували представники 
родин Chenopodiaceae (3,8–4,9%), Asteraceae (5,9–6,7%) та роду Artemisia sp. (2,9–

3,8%), траплялись поодинокі пилкові зерна Cyperaceae. Пилок Poaceae становив 0,9–
1,9%, різнотрав’я − 1,8–2,8%.  

Другий підкомплекс характеризує відклади початкової стадії формування ґрунту 
темно-коричневого з червонуватим відтінком, глинистого (інт. 9,0–8,9 м). У його 

складі дещо зменшується кількість пилку деревних порід (70,7–68,2%). Як і у спект-
рах попереднього підкомплексу, ця група репрезентована досить різноманітно: Pinus 

sp. sect. Eupitys Spach. та Pinus sp. subg. Diploxylon Koehne. (переважають), Pinus sp. 
sect. Banksia Mayr.; P. sp. sect. Cembrae Spach., P. sp. sect. Strobus Shaw. (у сумі 

49,8–48,6%); Betula cf. pubescens Ehrh., B. cf. pendula Roth., Betula sp.; Alnus cf. 
glutinosa (L) Gaertn., Alnus sp. (загалом 5,9–4,4%); Quercus cf. pubescens Willd.,Q. cf. 
robur L., Quercus sp. (у сумі 3,4-3,5%); Tilia cf. tomentosa Moench.– (0,8–1,7%), T. cf. 

dasystyla Stew.– (1,7–2,7%), T. cf. cordata Mill.– (2,5–3,5%), Tilia sp.–1,7%, (у сумі 
6,7–7,9%); Carpinus cf. betulus L.– (0,8–1,7%); Fagus sp.– (1,7–0,8%). 

Серед пилку трав’янистих рослин (21,8–27,5%) на відміну від спектрів першого 
підкомплексу змінились домінанти. Переважає пилок роду Artemisia sp. (10,9–12,3%); 

помітна також участь пилкових зерен інших представників родини Asteraceae (5,9-
7,0%). Вміст пилку Chenopodiaceae зменшився до 0,8%. Пилкові зерна Poaceae 

становлять (0,8–2,7%), різнотрав’я – (3,3–4,2%). З групи прибережно-водних рослин 
відмічено одне пилкове зерно Typha sp. Досить широко репрезентовані спорові (5,0–

3,5%): Polypodiaceae (переважають); Sphagnum sp.; Lycopodium sp. 
Третій підкомплекс відповідає відкладам заключної стадії стадіїї формування 

темно-коричневого ґрунту (інт. 8,9–8,0 м) і відрізняється найбільш високим вмістом 
пилку трав’янистих рослин (32,4–36,2%), переважно завдяки Artemisia sp. (12,4–

14,8%); Asteraceae (6,7–8,3%); Poaceae (6,5–4,6%) та різнотрав’я (4,7–6,4%) репре-
зентованого досить різноманітно: Ranunculaceae, Lamiaceae, Fabaceae, Rosaceae. Вміст 

пилку Chenopodiaceae не перевищує 1,9%. Пилок прибережно-водних рослин ста-
новить 0,9–1,8% та належить Typha cf. latifolia L., Typha sp. На відміну від по-

передніх спектрів зменшилась роль спор (Polypodiaceae 0,9%). Серед пилку деревних  
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порід переважають різноманітні Pinus spp., видовий склад яких порівняно з попе-

редніми спектрами не змінився. Ще більше зросла роль пилку широколистяних рос-
лин помірно-теплої зони (15,6–17,4%), а серед цієї групи участь пилкових зерен роду 

Tilia (10,5–12,0%), подана досить різноманітно: Tilia cf. cordata Mill., T. cf. рlaty-

phyllos Scop., T. cf. dasystyla Stew., Tilia sp. Простежено поодинокі пилкові зерна 

Juglans sp., Corylus sp. та Elaeagnus sp. На відміну від спектрів другого підкомплексу 
дещо зменшилась роль пилку листяних порід помірної зони до 4,7–2,8%, але так-

сономічний склад його не змінився. 
Другий СПК відповідає відкладам інтервалу 8,0–6,8 м. У його складі чітко просте-

жуються два підкомплекси. Відмінною особливістю першого, що характеризує викоп-
ний ґрунт, найбільш інтенсивно забарвлений з чітким червонуватим відтінком, важко-

суглинистий (інт. 8,0–7,4 м), є помітне збільшення ролі пилку деревних рослин (79,8–
84,0%), а серед цієї групи пилкових зерен Pinus – 56,8–68,9%, а також пилку термо-

фільних рослин – 2,4–5,4%. Видовий склад пилку Pinus, порівняно зі спектрами 
першого СПК, не змінився. Водночас, дещо зменшився відсотковий вміст пред-

ставників широколистяних рослин помірно-теплої зони до (14,0–12,2%), переважно 
завдяки Quercus (2,5–1,6%). Пилок роду Tilia становить у спектрах (10,4–7,6%). Від-

мінною особливістю є збільшення ролі пилкових зерен Tilia cf. dasystyla Stew. до 
(5,6–3,4%). З’являється пилок Carpinus cf. orientalis Mill. – 0,8%; Ulmus cf. laevis 
Pall. – (0,8–1,6%); Rhamnus sp.– (0,8–1,6%); трапляються пилкові зерна Carpinus cf. 

betulus L. – (0,8–1,6%); Corylus sp – (0,8–1,6%). Досить різноманітно репрезентований 
пилок термофільних рослин: Pterocarya cf. stenoptera D.S.; Juglans cf. cinerea L.; J. cf. 

nigra L.; Juglans sp. Група трав’янистих рослин, хоч і незначна (16,9–14,4%), але 
доволі представницька: Poaceae (1,6–2,4%); Cyperaceae (1,7–0,8%); Chenopodiaceae 

(0,7–1,5%); Asteraceae (2,4–3,9%); Artemisia sp.(3,2–5,0%); різнотрав’я (5,0–0,8%). 
Спори складають 2,5–0,7% та відносяться до Polypodiaceae (переважають), Sphagnum 

sp., Bryales. 
Другий підкомплекс, що відповідає викопному ґрунту бурувато-світло-коричнево-

му з легким червонуватим відтінком, важкосуглинистому (інт. 7,4–6,8 м), відріз-
няється деяким збільшенням ролі пилку трав’янистих рослин (20,6–24,0%), переваж-

но завдяки пилковим зернам Chenopodiaceae (3,7–5,7%), Asteraceae (6,1–9,0%), Arte-

misia sp. (4,4–7,8%), зменшенням участі пилку різнотрав’я до (1,8–2,7%) та збід-

ненням його таксономічного складу. Пилок деревних порід дорівнює у спектрах 77,6–
73,1%. Переважають серед цієї групи пилкові зерна Pinus spp. (54,1–48,1%), хоч їхня 

роль дещо зменшилась. На відміну від першого підкомплексу дещо збільшилась роль 
пилку широколистяних рослин помірно-теплої зони до 18,0%, переважно завдяки 

пилковим зеренам Quercus spp. Вміст пилку Tilia spp. залишився на рівні попередніх  
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спектрів. Пилкові зерна Carpinus sp. відмічені лише у складі двох спектрів. Пилок 

термофільних рослин не перевищує 3,6% та належить Juglans cf. cinerea L., J. cf. regia 
L., Juglans sp. Вміст пилку листяних рослин помірної зони залишився на рівні 

попередніх спектрів (3,8–5,8%), але серед цієї групи вже не простежено пилкові зерна 
Salix. Роль спор (Polypodiaceae та Lycopodium sp.) також залишилась на рівні попе-

редніх спектрів − 1,9–0,8%. 
Третій СПК відповідає лесовидному суглинку палево-бурому з жовтуватим відтін-

ком (інт. 6,8–6,3 м) і відрізняється подальшим зростанням ролі пилку трав’янистих 
рослин (30,0–34,0%), а серед нього пилкових зерен роду Artemisia sp. (17,9–22,6%) та 

різнотрав’я 8,1–5,0%, а також відсутністю спор. Пилок інших трав’янистих рослин на-
лежить Poaceae (4,9–3,5%), Chenopodiaceae (0,8%), Asteraceae (0,8–1,7%). Серед пилку 

деревних рослин (70,0–65,2%) переважають представники Pinus (55,7–53,9%), які 
належать, здебільшого, до підроду Diploxylon Koehne. Порівняно з другим СПК 

значно скоротився вміст та таксономічна різноманітність пилку широколистяних рос-
лин помірно-теплої зони до (3,4–6,5%): Quercus cf. robur L. (1,6–1,7%), Tilia cf. Cor-

data Mill. та Tilia sp. (3,3–1,7%). Пилок рослин помірної зони становив у спектрах 
7,3–6,8%. Зафіксовані також поодинокі знахідки Juglans sp. дрібних розмірів. 

У складі четвертого СПК, що відповідає відкладам інтервалу 6,3–3,15 м, чітко 
простежуються три підкомплекси. Перший характеризує ґрунт коричнювато-бурий, 
важкосуглинистий (інт. 6,3–5,4 м), і відрізняється як від третього, так і від першого та 

другого СПК. За співвідношенням пилку основних груп рослин він подібний до 
спектрів з третього СПК: 68,3–67,9% пилку деревних рослин; 28,3–30,0% – пилку 

трав; 0,9% – спор. Водночас помітно відрізняється від них за вмістом пилку широко-
листяних рослин помірно-теплої зони (7,5–10,4%) та термофільних рослин, а також 

зростанням ролі пилку різнотрав’я (12,2–14,9%) представленого досить широко, а 
також появою пилку Picea sp. sect. Eupicea Willkm. Від СПК з червоноколірних 

ґрунтів відрізняється підвищенням ролі пилкових зерен трав’янистих рослин, змен-
шенням ролі пилкових зерен термофільних рослин (0,9–1,8%) та Tilia (3,7–4,6%), які 

належать, здебільшого, до Tilia cf. cordata Mill. (1,9–2,8%), T cf. platyphyllos Scop. 
(0,9–1,9%); Tilia sp. (0,9–1,9%), а поодинокі знахідки Tilia cf. dasystyla Stew. Зафіксо-

вані лише у складі двох спектрів. Серед пилку Pinus (53,8–51,8%) зменшилась участь 
представників підроду Haploxylon, особливо завдяки Pinus sp. sect. Strobus Shaw. З 

групи широколистяних рослин трапляється пилок Quercus 2,8–4,8% (Quercus cf. robur 
L. – переважав; Q. cf. pubescens Willd., Quercus sp.); Carpinus cf. betulus L. (0,8–0,9%). 

У групі трав’янистих рослин переважають пилкові зерна різнотрав’я: Lamiaceae, 
Ranunculaceae, Rosaceae, Polygonaceae, Fabaceae, Scrophulariaceae, Brassicaceae, Plan-

taginaceae. Пилок  
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Chenopodiaceae простежено не у всіх спектрах та не перевищує 0,9%, трапляються та-

кож поодинокі пилкові зерна Cyperaceae. Пилок Poaceae становить 2,8–3,8%; Astera-
ceae – 4,7–5,8%; Artemisia sp. – 4,7–6,7%. Спори (0,9–1,9%) належать здебільшого до 

Polypodiaceae, зрідка − до Sphagnum sp. 
Другий підкомплекс, що характеризує темно-сірий викопний ґрунт (інт. 5,4–3,6 м), 

відрізняється зменшенням ролі пилку деревних рослин (64,8−55,0%), здебільного 
завдяки Pinus spp .− (42,6−36,1%), та збільшенням кількості пилку трав’янистих рос-

лин − 34,5−44,2%. Порівняно з першим підкомплексом, зростає участь пилку широко-
листяних рослин помірно-теплої зони до 12,3−13,9%, здебільшого завдяки Tilia spp. 

(5,7−8,5%). З’являються пилкові зерна Tilia cf. rubra D.C., а також Carpinus cf. Orien-

talis Mill., Fagus sp., Rhamnus sp., Corylus sp. Дещо збільшується роль термофільних 

рослин (до 2,6%) : Juglans cf. regia L., J. cf. cinerea L. Серед пилку голонасінних рос-
лин з’являються пилкові зерна Picea sp. sect. Omorica Willkm. Вміст пилку Quercus 

spp. залишився на рівні попередніх спектрів (3,3−4,6%). Участь пилку листяних рос-
лин помірної зони (Alnus spp. та. Betula spp.) зменшується від спектрів, які відпові-

дають нижній частині ґрунту – 5,5% до 2,7 % – у спектрах з верхньої частини ґрунту. 
З низу до верху по розрізу зменшується також роль пилку різнотрав’я (від 11,4 до 

6,7%), водночас збільшується участь пилку рослин родини Asteraceae (від 8,6% у 
спектрах з нижньої частини ґрунту до 17, 0% з – верхньої), та Artemisia spp. – від 8,6% 
до 12,6%. Спори визначені не у всіх спектрах і становлять 0,7–1,6% та відносяться до 

Polypodiaceae і Lycopodium sp. Вірогідно, зазначені зміни пов’язані з тим, що встанов-
лені спектри характеризують ґрунти окремих стадий другого оптимуму. 

Найбільш помітні відміни зафіксовані для спектрів третього підкомплексу, що ха-
рактеризують світло-бурий викопний ґрунт (інт. 3,6−3,15 м). До головних належать 

такі: значне зростання у складі спектрів пилку деревних рослин (84,2−85,3%), пере-
важно завдяки Pinus sp. subg. Diploxylon Koehne. (69,7−71,0%), та, відповідно, змен-

шення ролі пилку трав’янистих рослин до 14,4−13,3%, помітне зменшення участі пил-
кових зерен Tilia до 2,9−2,8% та збіднення їхнього таксономічного складу (Tilia cf. 

cordata Mill. 2,2−1,4%, T. cf. platyphyllos Scop. 0,7−1,4%). Вміст пилку інших широ-
колистяних рослин залишився майже на рівні попередніх спектрів: Quercus cf. robur 

L. та Quercus sp. (у сумі 3,6−3,7%), Carpinus cf. betulus L. (0,7−1,4%), C. cf. orientalis 
Mill. – 0,7%, Fagus sp. – 0,7%, Juglans cf. regia L. та J. cf. cinerea L. (загалом 

0,7−1,4%). Пилок листяних рослин помірної зони перебував у межах (4,4−5,0%). 
Таксономічний склад пилку трав’янистих рослин, порівняно з другим підкомплексом, 

не змінився, додатково відмічені пилкові зерна Cyperaceae. Спори належать Polypo-
diaceae – 0,7% та Sphagnum sp.– 1,4−0,7%. 
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П’ятий СПК характеризує лес світло-палевий (інт. 3,5−1,55 м) і відрізняється збід-

неним таксономічним складом як пилку деревних рослин, так і трав. Переважають 
пилкові зерна Pinus (73,4−70,0%), що належать до секції Eupitys Spach. Пилок 

широколистяних рослин становить 4,2–3,3% та представлений Tilia cf. cordata Mill. 
(2,6−1,7%), Quercus cf. robur L.– 0,8%, Carpinus cf. betulus L. – 0,8%, Corylus cf. avella-

na L. – 0,8%. У спектрі зразка з глибини 2,4 м відмічено по одному пилковому зерну 
Tilia cf. Dasystуla Stew. та Juglans sp. хорошої збереженості, без явних ознак 

перевідкладення. Серед пилку трав’янистих рослин панують представники родини 
Asteraceae (8,5−10,0%); Poaceae (3,4−5,0%) та роду Artemisia sp. (3,4−5,0%). Пилок 

Chenopo-diaceae не відмічений. Різнотрав’я (2,4−3,3%) репрезентоване пилковими 
зернами Ranunculaceae, Solanaceae, Apiaceae, Lamiaceae. Поодинокі спори належать 

до Sphagnum sp. та Lycopodium sp. 
Варто зазначити, що у мацератах зразків з усіх вивчених порід простежується пе-

ревідкладений, сильно мінералізований пилок, який належав переважно Pinus Haplo-
xуlon. Траплялись також поодинокі пилкові зерна Tsuga, Cupressaceae, Taxodiaceae, 

спори Osmunda та дуже давні спори, які можуть бути визначені лише за штучною 
класифікацією. Найбільший вміст перевідкладеного пилку зафіксовано у відкладах ін-

тервалу 6,3−3,15м 

 
Висновки 
Зіставлення отриманих матеріалів з результатами палінологічних досліджень нео-

плейстоценових відкладів Центральної та Cхідної частин України свідчить про те, що 

визначені спорово-пилкові комплекси за таксономічним складом та вмістом пилку 
широколистяних рослин помірно-теплої зони і термофільних рослин мають багато 

спільного з комплексами з нижньонеоплейстоценових відкладів розрізу біля  
с. Єлізаветградка Кіровоградської області [15] та с. Кайтанівка Черкаської області, 

розташованих в межах Українського щита (УЩ). У спектрах з відкладів розрізів УЩ 
більш широко репрезентований пилок трав’янистих рослин. Такі відміни закономірні, 

оскільки зазначені розрізи розміщені на південний схід від розрізу Скали Поділь-
ської. Склад основних домінант серед пилку деревних порід у розрізах, яких порівню-

ють, повністю збігається. 
Мають багато спільного встановлені комплекси і з СПК з нижньонеоплейстоцено-

вих відкладів розрізу біля м. Коростишів Житомирської області [19, 20]. Відрізня-
ються від них лише зменшеним вмістом пилку Betula, ще більшим відсотком і ви-

довим різноманіттям пилку Tilia та термофільних рослин, що також пояснюється 
географічним розташуванням розрізів, які порівнюються. Загалом ж за результатами 

отриманих даних з вивчення неоплейстоценових відкладів лісостепової та лісової зон 
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України [15, 16, 19] та матеріалами О.Т. Артюшенко зі співавторами [3] і С.І. Турло 

[18] з палінологічних досліджень плейстоценових відкладів платформної України, ми 
визначили, що еоплейстоценові та нижньонеоплейстоценові відклади характери-

зуються спектрами з високим вмістом пилку широколистяних, та термофільних рос-
лин та значним їхнім таксономічним різноманіттям. 

Отже, аналіз наведених матеріалів дає змогу надійно обґрунтувати виділення від-
кладів нижнього неоплейстоцену у розрізі, який вивчали, та скорелювати їх з одно-

віковими утвореннями інших регіонів України. 
Проведені палінологічні дослідження дали змогу також деталізувати геологічне 

розчленування розрізу. Зокрема, за результатами палінологічних досліджень, обґрун-
товано виділення двох педогоризонтів серед відкладів інтервалу 9,3–6,8 м: широ-

кинського та мартоноського, а в межах цих педогоризонтів – ґрунтів окремих опти-
мумів − ранніх та пізніх. 

Широкинський педогоризонт (sh), – 9,3–8,0 м складається з двох ґрунтів – ґрунту 
раннього кліматичного оптимуму (sh1), – інт. 9,3–9,0 м та пізнього оптимуму (sh3) – 

інт. 9,0–8,0 м. На жаль, ми не отримали достатньої кількості палінологічних даних для 
обґрунтування віку субаквальних відкладів інтервалу 15,8–9,3 м. Враховуючи палео-

педологічні та палінологічні дані, можливо припустити, що принаймні верхня частина 
відкладів зазначеного інтервалу сформована у ранньоширокинський час. Характерни-
ми особливостями спорово-пилкового комплексу з широкинських відкладів є най-

більш високий відсотковий вміст пилку широколистяних рослин помірно-теплої зони; 
помітна участь у складі спектрів пилкових зерен Pinus sp. sect. Cembrae Spach. та 

Pinus sp. sect. Strobus Shaw. і трав’янистих рослин. Зазначені особливості є типовими 
для комплексів з широкинських відкладів платформної України [16]. Водночас, 

незначна роль пилку Juglans у складі спектрів з широкинських відкладів розрізу, що 
вивчали, може бути пов’язана з умовами перезволоження. Добре збігаються також 

особливості зміни складу спектрів, що відповідають ґрунтам раннього та пізнього оп-
тимумів широкинського педогенезу для визначеного широкинського СПК та одно-

вікових комплексів Центральної та Східної України [16, 19]. 
Мартоноський педогоризонт (mr) – 8,0–6,8 м, також складається з двох ґрунтів, 

відповідно, mrb1 (інт. 8,0–7,4 м) та mrb2 (інт. 7,4–6,8 м). До відмінних особливостей 
спорово-пилкового комплексу з мартоноських відкладів належить високий відсоток 

пилку деревних рослин, найбільше таксономічне різноманіття пилку широколистяних 
рослин, у тому числі – пилкових зерен Tilia cf. dasystуla Stew., а також термофільних 

рослин. Такі особливості складу комплексу ми визначили і під час вивчення марто-
ноських ґрунтів раннього та пізнього оптимумів у розрізах УЩ та інших регіонів 

платформної України [15, 16, 19]. 
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Загалом у розрізі, який ми вивчали, чітко простежується закономірність зміни 

складу спектрів від широкинського до мартоноського комплексу, а саме – помітне 
зменшення ролі пилку трав’янистих рослин у спектрах з мартоноського комплексу, 

порівняно з широкинським та збільшення таксономічної різноманітності пилку дерев-
них рослин. Така закономірність є досить характерною для комплексів з широкинсь-

ких та мартоноських відкладів платформної України [16].  
За палінологічними даними також можливо обґрунтувати виділення у зазначеному 

розрізі, сульського лесу (sl) – інт. 6,8–6,3 м. Порівняно зі спектрами, які характе-
ризували широкинський та мартоноський педогоризонти у складі сульського СПК, 

помітно зросла роль пилкових зерен трав та збіднився склад пилку деревних рослин, 
передусім завдяки представникам групи широколистяних та термофільних рослин. 

Такі зміни є типовими для спектрів з сульських відкладів інших регіонів України [16, 
18]. Варто зазначити, що для сульських СПК розрізів східної та частково центральної 

частин України [3, 15, 18] не характерний пилок Tilia, особливо Tilia cf. platyphyllos 
Scop. та Juglans. Водночас під час палінологічних досліджень сульських відкладів 

розрізу Коростишів Житомирської області [20] та Кайтанівка Черкаської області за-
фіксували пилок цих таксонів.  

Наголосимо, що не всі дослідники під час виконання палінологічної характерис-
тики сульських відкладів включали до складу палінокомплексу пилок широколистя-
них та термофільні рослини, зокрема Juglans [18]. Я.К. Єловічева [12] під час вив-

чення відкладів Сервечського холодного етапу Білорусі, який корелюється з сульским 
на Україні, також визначила пилок мезофільних та термофільних рослин: Quercus, 

Tilia, Fraxinus, Corylus, Juglans. Автор висловлює припущення, що цей пилок може 
бути перевідкладений. Ми також не відкидаємо цю версію. Проте, враховуючи той 

факт, що зазначений пилок знайдений у сульських відкладах розрізів різних регіонів 
України (центральної частини Придніпровської височини, Житомирського Полісся, 

Подільської височини) та має добру збереженість, потрібно дати цим фактам ще й 
інші пояснення. Зокрема, у більшості розрізів лесові горизонти помітно скорочені, 

зденудовані і відображають лише ранні етапи розвитку природи. На ранніх етапах 
льодовикових періодів, коли льодовик ще тільки починав свій рух, простежувалося 

лише деяке погіршення кліматичних умов порівняно з міжльодовиків’ям, тому по 
ярах та балках у цей час ще могли залишатись теплолюбні рослини. Крім того, у 

позальодовиковій зоні, на фоні похолодання, вірогідно, зберігались рифугіуми, в яких 
виникли сприятливі умови для існування широколистяних рослин, особливо в межах 

територій, розташованих біля водоймищ, які значно нівілювали загальні кліматичні 
осциляції. 
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Фототаблиця мікрофосилій з субаквальних відкладів розрізу біля м. Скала Подільська (ін-

тервал 15,8–9,3 м): 1–4. Pinus sp. subg. Diploxylon Koehne; 5–8. Pinus sp. sect. Eupitys Spach; 9. 
Pinus banksianaformis Zakl;  10. Pinus sp. sect. Strobus Shaw.;  11–12. Pinus sp. sect. Cembrae Spach.;  
13–14. Pinus sp.; 15. Betula cf. pubescens Ehrh.;  16. Alnus sp.; 17, 18. Quercus cf. robur L.; 19. Quercus 
sp.; 20. Fagus sp.; 21. Tilia cf. cordata Mill . ;  22. Tilia cf. platyphyllos Scop.;  23, 24. Poaceae gen.; 25. 
Chenopodiaceae gen.; 26, 27. Asteraceae gen.; 28. Artemisia sp. 1; 29. Artemisia sp. 2; 30. Lamiaceae gen.; 
31. Typha sp.; 32. Osmunda sp. (перевідкладена форма); 33. Невизначений пилок. 
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Лубенський (lb) педогоризонт – 6,3–3,15 м складається з грунтів трьох оптимумів: 

раннього (lbb1) – інт. 6,3–5,4 м та двох пізніх: (lbb2) – інт. 5,4-3,6 м і (lbb3) – інт. 3,6–3,15 м. 
Характерною особливістю спорово-пилкового комплексу лубенських відкладів є най-

більш значний, серед СПК з нижньонеоплейстоценових викопних ґрунтів, відсоток у 
складі спектрів пилку трав’янистих рослин, у тім числі, різнотрав’я та найнижчий – 

пилку термофільних рослин. Подібні закономірності чітко зафіксовано під час вив-
чення лубенських відкладів у всіх досліджених розрізах платформної України та 

особливо яскраво простежуються для розрізів лісостепової зони [15, 19]. Добре ко-
релюються також закономірності зміни складу визначено підкомплексів у межах опи-

саного лубенського СПК з такими одновікових комплексів інших регіонів України 
[16]. 

За палінологічними даними, також обґрунтовано виділення тилігульських відкла-
дів (tl) в інт. 3,6–1,55 м. До характерних особливостей встановленого СПК належать 

збіднений таксономічний склад як пилку деревних рослин, так і трав. Саме ці ознаки є 
типовим для тилігульських відкладів платформної України [10, 16, 18].  

Отримані матеріали дали змогу реконструювати п’ять фаз розвитку рослинності 
Подільської височини у ранньому неоплейстоцені У складі кожної з фаз, що відпо-

відали теплим етапам (широкинському, мартоноському, лубенському), визначено де-
кілька підфаз, які відображали відмінні умови формування окремих ґрунтів у межах 
педогоризонтів. Реконструкції палеорослинності становлять предмет окремої пу-

блікації. У загальних рисах варто зазначити, що протягом раннього неоплейстоцену в 
межах регіону досліджень панували ліси і лише у кінці пізнього еоплейстоцену та у 

середньо-лубенський час раннього неоплейстоцену в структурі рослинного покриву 
збільшилась участь трав’янистих угруповань, у складі яких широко було репрезенто-

ване мезофільне різнотрав’я. У міжльодовикові періоди значне розповсюдження мали 
мішані та хвойно-широколистяні ліси, в яких значна роль належала липам шістьох 

видів. Постійними компонентами лісових угруповань були також термофільні рос-
лини: горіх (трьох видів) та лапина (двох видів). Під час холодних етапів широкого 

розвитку набули соснові та мішані ліси за участю берези та вільхи і трав’янисті асо-
ціації, головною складовою яких були представники родини складноцвітних, а у 

добре захищених місцях – рефугіумах, ймовірно, росли поодинокі горіхи, дуб зви-
чайний, липа широколиста та серцелиста.  
 

_________________ 
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Summary 
This paper contains the results of very detailed palynological examination made for the Skala 

Podil’ska Section (various facies of Eopleistocene and Lower Pleistocene sediments, the Volyn- 
Podolia Plate). Five sporen-pollen complexes (units) are recognized in subaerial Lower 
Neopleistocene deposits. Their features are described and traced in the section. A generalized 
palynological characteristic of the subaquatic sediments Eopleistocene – Lower Neopleistocene and 
sporen-pollen photo tables are also included. For the first time in the studied region, the recognized 
sporen-pollen units are correlated to the coeval sediments of Central and Eastern Ukraine; 
palynological data prove their age. The specifics and regional variations of the Lower Pleistocene 
sediments of the Volyn-Podolia Plate and adjacent regions are considered. The trends of the 
vegetation evolution history during the Early Neopleistocene are reconstructed for the Podolia 
Upland. 
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Analiza mikromorfologiczna gleb kopalnych i lessów polega na badaniu płytek cienkich 
wykonanych z próbek o nienaruszonej strukturze, zatopionych w Ŝywicy i oszlifowanych 

(Kemp 1985, 1998, Mroczek 2001, 2008). Płytki (szlify) wykonane zostały w pracowni 
szlifierskiej Instytutu Nauk Geologicznych PAN. Do obserwacji mikroskopowych wyko-

rzystano mikroskop polaryzacyjny Olympus.  
Płytki cienkie pochodziły z wybranych gleb kopalnych stanowiska Skała Podolska, z 

miejsc, w których skały macierzyste i gleby były na tyle zwięzłe i nie zaburzone, Ŝe istniała 
moŜliwość pobrania próbek o nienaruszonej strukturze. W opisie uwzględniono cechy 

litogeniczne (jak np. uziarnienie, porowatość pierwotną, czy skład mineralny) i pedoge-
niczne próbek. Opis cech litologicznych stanowi m.in. uzupełnienie analizy granulomet-

rycznej, dostarcza informacji o strukturze osadów. Cechy pedogeniczne, to przede wszyst-
kim typy bioporów – kanalików pokorzeniowych i form będących efektem działalności fa-
uny glebowej, rodzaje ich wypełnienia, formy nagromadzenia minerałów ilastych („plaz-

my”), rodzaje tzw. nowotworów glebowych, czyli wytrąceń węglanu wapnia, związków Ŝe-
laza i manganu (konkrecji, „papuli”), obecność substancji organicznych. Ponadto o wtó-

rnych przekształceniach osadów, np. będących skutkiem zjawisk mrozowych moŜna wnios-
kować na podstawie zniekształceń struktury, czy śladów zniszczenia form pedogenicznych 

oraz obecności szczelin – efektu spękań. 
Próbki w postaci monolitów o nienaruszonej strukturze pobierane były w maju 2002 ro-

ku, oraz w maju 2004 r. Lokalizacja próbek zaznaczona jest na rysunku profilu (Ryc. 1). 
Próbki pochodzą z najwyraźniej widocznych w profilu, charakterystycznych poziomów gleb 

kopalnych. Ze względu na znaczne ich zniszczenie i wtórne przekształcenia, co wynika z 
wieku tych gleb, nie było moŜliwe uzyskanie serii próbek reprezentujących poszczególne 

poziomy glebowe tak, jak to się robi w przypadku gleb młodszych, holoceńskich, czy 
pochodzących z ostatniego interglacjału.  

 

Gleba kopalna III 

Płytki cienkie wykonane zostały z dwu poziomów: z głębokości 4,2 m i 5,2 m. Według 
opisu terenowego (lipiec 2002) jest to gleba czarnoziemna, przy czym próbka pierwsza (o 

symbolu SP 2002 – 11) pochodzi z jej poziomu A, a druga (SP 2004 – 13) z poziomu B Ca.  
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Ryc. 1. Lokalizacja płytek cienkich w profilu osadów w Skale Podolaskiej. 
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Ponadto trzecia próbka pobrana została z lessu niŜej leŜącego, stanowiącego skałę macie-

rzystą tej gleby (SP 2004 – 6).  
Poziom A na podstawie analizy mikromorfologicznej określić moŜna jako poziom humu-

sowy typu humicol. Zawiera szkielet pyłowy średnio obtoczony z niewielką ilością więk-
szych ziaren kwarcu. Struktura gruzełkowa wykazuje wyraźne ślady działalności fauny gle-

bowej. Minerały ilaste widoczne, wyseparowane, ale nie uporządkowane, czyli proces gle-
botwórczy nie doprowadził jeszcze do utworzenia plazmy siateczkowej. Dość duŜo jest 

krętych porów pustych, liczne kanaliki zapewne pokorzeniowe są otoczone przez węglany. 
Węglany w formie mikrytu cementują less wokół kanalików (formy takie opisuje m.in. 

Kemp 1995, 1999 jako „calcitic hypocoating”), a w środku pustą przestrzeń otaczają mikro-
kryształki czystego kalcytu („calcitic coating” - Kemp 1995, 1999), wielkości takiej jak w 

mikrycie i mikrosparycie – ziarna o średnicy 10 – 30 µm (Tabl. I –a, b). W pojedynczych 
przypadkach w środku kanaliku otoczonego grubą warstewką mikrytu, kryształy są większe 

(60-80 µm). Występują równieŜ małe konkrecje Ŝelazisto-ilasto-próchniczne, moŜe 
zawierające równieŜ mangan. Są to czerwono-brązowe kuliste konkrecje o ostrych brzegach 

(papule), a takŜe czarne nieregularne wytrącenia mineralne o brzegach dyfuzyjnych (Tabl. I 
c, d). W masie skalnej spotyka się nieliczne ziarna krystalicznego kalcytu (60-80 µm). Są 

teŜ wąskie, puste szczeliny młodszej generacji. 
Poziom opisany w terenie jako BCa zawiera szkielet średnio obtoczony – pył i większe 

ziarna kwarcu, pojedyncze okruchy skalne, fragmenty kości, minerały ilaste wyseparowane, 

ale tylko w nielicznych przypadkach tworzące kratę, a raczej rozproszone (plazma 
argillasepic). Miejscami występują papule Ŝelaziste. Nieregularne w kształcie pory są puste 

lub częściowo wypełnione krystalicznym kalcytem, kryształy mają rozmiary 80-100 µm 
(Tabl. II a, b). Pomiędzy kryształami spotyka się skupienia substancji organicznych. 

Podobne kryształy kalcytu są rozproszone w masie skalnej (Tabl. II a – f). Wokół porów 
skoncentrowane są nieregularne skupienia mikrytu o granicach stopniowych (dyfuzyjnych), 

a takŜe wytrącenia związków Ŝelaza (Tabl. II c,d) zarówno w porach, jak i obok nich. 
Rozproszone kryształy kalcytu, o średnicy 80-100 µ, znacznie większe niŜ ziarna lessu, 

pochodzą zapewne z biogenicznego niszczenia (bioturbacje) starszych sparytowych 
wypełnień porów. Z kolei sparyt stanowi prawdopodobnie pseudomorfozy po komórkach 

korzeni. Taką genezę podobnej formy krystalicznej kalcytu opisał m. in. Kemp (1995) z 
lessów chińskich. Wytrącenia mikrytu wokół porów są młodsze, gdyŜ miejscami zlepiają te 

kryształy. Substancja organiczna moŜe być nieco młodsza od sparytu, poniewaŜ wyściela 
por otoczony zniszczonym sparytem (Tabl. II a). W sumie w strukturze mikromorfo-

logicznej omawianej gleby zapisana jest długa, urozmaicona jej historia. Najstarszym 
etapem pedogenezy jest powstawanie bioporów - kanalików, będących efektem penetracji 

korzeni, następnie krystalizacja kalcytu w formie sparytu w tych kanalikach, zapewne jako  
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pseudomorfoz po komórkach korzeniowych. Kolejnym etapem było niszczenie skupień 

sparytu i rozproszenie go w skale, a następnie wytrącanie kalcytu w formie mikrytu 
cementującego skałę wokół nieregularnych porów. 

 

 

 
Tabl. 1. Fotografie płytek cienkich. Skala: biały odcinek – 200 µm; nr – nikole równoległe, ns – 

nikole skrzyŜowane: a – ns, b – nr, c – nr, d – ns: górna część gleby kopalnej III; e – ns, f – ns: less 
pomiędzy glebami kopalnymi III i IV. 
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Tabl. II. Fotografie płytki cienkiej z dolnej części gleby kopalnej III. Skala: biały odcinek –  

200 µm; a, c, e – nikole równoległe; b, d, f – nikole skrzyŜowane. 
 

Less leŜący pod opisaną glebą posiada takŜe cechy pedogeniczne. Substancji organicznej 
zawiera niezbyt duŜo w formie mullicolu, natomiast nieco więcej konkrecji Ŝelazistych, a 

nawet moŜe Ŝelazisto próchnicznych. Występuje nieco minerałów ilastych typu argillasepic, 
czyli związanych z materiałem samej skały, a nie z przemieszczaniem z poziomów nadleg- 
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łych. Liczne są kanaliki pokorzeniowe o średnicy dochodzącej do 1 mm. Niektóre z nich są 

częściowo wypełnione sparytem (Tabl. I f), inne są puste, zapewne przynajmniej niektóre z 
nich są wtórnie pozbawione sparytu skutkiem działalności fauny glebowej. W porównaniu z 

wyŜej leŜącą glebą, te wypełnienia sparytowe kanalików są lepiej zachowane. Liczne 
kryształy kalcytu o rozmiarach większych niŜ ziarna lessu (ok. 80 µm), są rozproszone w 

całej masie skalnej. Młodsza generacja wytrąceń kalcytowych, to otoczki mikrytowe wokół 
nieco mniejszych porów (szerokości ok. 300 µm), cementujące less, w skład którego 

wchodzą takŜe te grubsze ziarna kalcytu (Tabl. I e). 
Z mikromorfologii tego poziomu lessu wynika, Ŝe jest on przekształcony przez procesy 

glebowe, stanowi zapewne poziom BCa ( ew. B/C) gleby leŜącej wyŜej. 
 

Gleba V 

Jest to środkowa z trzech gleb koloru czerwonawo-brązowego, najlepiej rozwinięta. 

Pochodzą z niej 2 płytki cienkie, z górnej części, z głębokości 7,5 m (SP 2002 – 18) oraz z 
dolnej, z głębokości 8,0 m (SP 2002 – 19). Jest to zapewne poziom Bt tej gleby, górne jej 

poziomy nie zachowały się.  
W szlifie pochodzącym z górnej części gleby widoczny jest szkielet drobnoziarnisty z 

duŜą ilością frakcji iłowej, nierównomiernie rozłoŜonej w masie skalnej, z bardzo małą 
ilością większych ziaren kwarcu. Struktura gruzełkowata z licznymi kulkami fekalnymi 
(Tabl. III a – d), widocznymi nie tylko dzięki samej strukturze, ale takŜe dzięki róŜnicy w 

zawartości minerałów ilastych w stosunku do skały otaczającej (takie formy opisane są 
m.in. w pracy: Bronger & Heinkele 1989). Niektóre kulki fekalne tkwią w szerokich 

kanalikach, np. o szerokości 600 µm (Tabl. III f). Liczne są pory, kanaliki i szczeliny o 
róŜnych kształtach i rozmiarach. Niektóre kanaliki o obłych kształtach są wyścielone 

minerałami ilastymi (plazma vosepic) tworzącymi dość grubą warstewkę (do 100 µm), co 
jest charakterystycznym efektem procesu wymywania. Jest to cecha diagnostyczna gleby 

płowej – luvisol (m.in. Konecka – Betley 1976, Konecka – Betley & Zagórski 1994). W 
wielu miejscach plazma ta jest bardzo zniszczona, porozrywana na małe fragmenty (Tabl. 

III c, d, e), najprawdopodobniej w wyniku zjawisk mrozowych, lub być moŜe takŜe 
działalności fauny glebowej (Catt, 1990, Kemp 1999). Niektóre pory (Tabl. III c, d, e) 

wyścielone iłem, są wtórnie wypełnione materiałem klastycznym zawierającym mniej iłu 
niŜ skała otaczająca. WęŜsze szczeliny młodszej generacji przecinają starsze kanaliki i łączą 

się z porami pomiędzy grudkami fekalnymi (Tabl. III a, b). W całej próbce liczne są 
rozmaite wytrącenia i konkrecje Ŝalaziste oraz zapewne Ŝelazisto-manganowe. Ich 

zróŜnicowanie świadczy o istnieniu kilku generacji, a tym samym o kilku etapach oglejenia 
(Kemp et al. 1998). Są między nimi zaokrąglone konkrecje rudo-brązowe, z gładkimi 

brzegami, lekko otoczone iłem (Tabl. III f), a takŜe nieregularne czarne i czerwonawe wytrą- 
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Tabl. III. Fotografie płytki cienkiej z górnej części gleby kopalnej V. Skala: biały odcinek –  

200 µm; a, c – nikole równoległe; b, d, e, f – nikole skrzyŜowane. 
 

cenia. Są one całkiem nieprzeźroczyste (Tabl. III c, d), albo z widocznymi ziarnami mine-
ralnymi w środku (Tab. III f). Ponadto zapewne rozproszeniu bardzo drobnych wytrąceń 

Ŝelazistych cała skała zawdzięcza rudo-brązowy odcień, dobrze widoczny w świetle nies-
polaryzowanym (Tabl. III a, c). Kanaliki z wyściółką ilastą w niektórych miejscach dopaso- 
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wane są kształtem do gładkościennych konkrecji Ŝelazistych, co moŜe świadczyć, Ŝe ogle-

jenie, którego efektem są konkrecje, było wcześniejsze niŜ proces przemywania. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabl. IV. Fotografie płytki cienkiej z dolnej części gleby kopalnej V. Skala: biały odcinek –  

200 µm; a – nikole równoległe; b, c, d, e, f  – nikole skrzyŜowane. 
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Kolejność procesów pedogenetycznych była więc następująca: przynajmniej dwufazowe 

oglejenie, prowadzące do powstawanie dyfuzyjnych i gładkościennych konkrecji Ŝelazis-

tych, działalność fauny glebowej, której śladem są grudki fekalne i kanaliki, a takŜe rozwój 
roślinności powodujący powstawanie kanalików pokorzeniowych; jednoczesne albo trochę 

późniejsze wmywanie iłu, który wyściela pory i oblepia grudki fekalne. Potem nastąpiło 
niszczenie plazmy w porach i wtórne zapełnianie porów materiałem klastycznym. Jeszcze 

później powstały puste kanaliki bez śladów plazmy, ale z grudkami fekalnymi; najmłodsza 
generacja, to wąskie szczelinki (mrozowe?). 

W szlifie pochodzącym z dolnej części gleby widoczne są cechy podobne do tych z 
górnej jej części. Minerały ilaste występujące w duŜej ilości, w niektórych porach wykazują 

ułoŜenie sektorowe, lub koncentryczne, jednak najczęściej są zniszczone i porozrywane. 
Większe ich skupienia (grudki) wciśnięte są w materiał grubszy szkieletu (Tabl. IV a, b, f), 

co wskazuje na działanie mrozowe w okresie klimatu zimnego. Minerały ilaste otaczają teŜ 
niektóre większe ziarna skalne (plazma skelsepic). Bardzo wyraźna jest struktura gruzeł-

kowa z regularnymi, owalnymi w kształcie grudkami fekalnymi. Są one bardzo wyraźne 
dzięki otoczkom ilastym (Tabl. IV a, b, c), a takŜe niekiedy koncentrycznej budowie wi-

docznej dzięki ułoŜeniu minerałów ilastych (Tabl. IV d). Dodatkowo ich zarys podkreślają 
wytrącenia Ŝelaziste, intensywne pomiędzy poszczególnymi grudkami (Tabl. IV a, b, c). Są 
to zarówno rozproszone wytrącenia, jak i pojedyncze okrągłe papule Ŝelaziste i nieregularne 

wytracenia (nowotwory) Ŝelazisto-manganowe lub próchniczne. W szlifie niektóre grudki 
„wypadły” zapewne podczas szlifowania, ale została po nich regularna otoczka ilasta. 

Wytrącenia i konkrecje Ŝelaziste są liczne i dobrze wyodrębnione. Niektóre są duŜe (do 1 
mm średnicy), mają regularny kulisty lub elipsoidalny kształt, otoczkę ilastą, ale takŜe ślady 

stopniowego zmniejszania koncentracji związków Ŝelaza, na zewnątrz od cienkiej powło-
czki ilastej; inne, to nieregularne dendryty (Tabl. IV e). Oprócz szczelin wyścielonych iłem 

są nieliczne starsze kanaliki wypełnione kryształkami kalcytu wielkości mikrosparytu (Tabl. 
IV a, b). Najmłodsza generacja porów, to puste szczeliny przecinające te kanaliki. 

Na podstawie mikromorfologii wyszczególnić moŜna następstwo procesów pedogenicz-
nych: powstanie nielicznych kanalików pokorzeniowych, wypełnienie ich kalcytowym spa-

rytem (sa to zapewne pseudomorfozy po komórkach korzeni – Kemp 1995), pory wyście-
lone minerałami ilastymi, niszczenie (mrozowe?) wyściółek ilastych, powstawanie grudek 

fekalnych z powłoczkami ilastymi i porów między nimi, ew. dalsze biogeniczne niszczenie 
wyściółek ilastych w porach, kilkuetapowe oglejenie powodujące powstawanie róŜnego 

rodzaju wytrąceń Ŝelazistych (Kemp et al. 1998), a w końcu powstawanie pustych szczelin 
skutkiem działania mrozu lub intensywnego wysychania. 
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Gleba VI 

Gleba VI jest słabo oddzielona od gleby V i podobnie wykształcona, zachowany jest 
tylko poziom Bt. Płytkę cienką wykonano z monolitu (SP 2002 – 21) wziętego na głębokości 

9 m. Skład materiału jest podobny do składu gleby V, podobnie charakterystyczna jest duŜa 
zawartość minerałów ilastych. Często widać nagromadzenia iłu i jego sektorowe ułoŜenie w 

całym materiale. Minerały ilaste otaczają większe ziarna mineralne (plazma skelsepic) lub 
zapełniają pory (vosepic). Wielkość porów i sposób ich wypełnienia jest zróŜnicowany. 

Zapewne najstarszą generację stanowią duŜe pory wyścielone gruba powłoką minerałów 
ilastych, które uległy częściowemu zniekształceniu i zniszczeniu, a zachowały się w postaci 

porozrywanych pakietów (Tabl. V a, b) lub są poprzecinane szczelinami (Tabl. V e) Drugą 
formą są szerokie kanaliki wyścielone cienką warstewką iłu i zawierające luźno ułoŜone 

grudki fekalne, otoczone takŜe powłoczką ilastą (Tabl. V c, d). Najmłodsze, to węŜsze 
kanaliki wyścielone cienką, lecz mało zniszczoną warstewką ilastą (Tabl. V f, a, b – strona 

prawa). Wytrącenia Ŝelaziste są znacznie mniejsze i mniej liczne niŜ w glebie V, przewaŜają 
nieregularne wytrącenia dyfuzyjne. Są zapewne starsze niŜ szerokie kanaliki, gdyŜ urywają 

się przy ich krawędzi. 
 

Gleba VII – najstarsza 

Najstarsza gleba kopalna w Skale Podolskiej leŜy pod serią mułków osadzonych w 
środowisku wodnym, powstała takŜe z lessu. Pobrane zostały dwa monolity: z górnej części 

(SP 2004 –7), w której makroskopowo widać było ślady poziomu iluwialnego i niŜej, z 
poziomu jaśniejszego (SP 2004 –8). 

Less ma domieszkę iłu i grubszych ziaren kwarcowych, słabo obtoczonych oraz węglany 
rozproszone w całej masie. W próbce górnej są nieliczne konkrecje głównie Ŝelaziste. 

Występuje równieŜ nieco minerałów ilastych otaczających ziarna kwarcu i częściowo 
wypełniających pory. Plazma ilasta wypełniająca najszersze kanaliki jest bardzo zniszczona, 

pokruszona, oddzielona szczelinkami od ścianek kanalików (Tabl. VI e). Mniejsze kanaliki 
(Tabl. VI a, c, d) są wyścielone cienką, lecz znacznie mniej zniszczoną powłoczką mi-

nerałów ilastych. Świadczy to o dwu etapach procesu przemywania. Wytrącenia Ŝelaziste są 
zróŜnicowane genetycznie: obok czarnych, dość duŜych nieregularnych konkrecji z wy-

raźnymi brzegami są delikatne wytrącenia brązowo-rude (Tabl. VI b), spotyka się takŜe 
drobne rdzawe konkrecje w otoczce ilastej (Tabl. VI e). W próbce pochodzącej z niŜszego 

poziomu, wytrąceń Ŝelazistych jest znacznie mniej (Tabl. VI f), występują jednak w nie-
wielkiej ilości kanaliki wyścielone iłem, podobne do tych, z poziomu wyŜszego. Są to za-

równo dość grube, lecz zniszczone, jak i cienkie, mniej zniszczone wyściółki ilaste.  
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Tabl. V. Fotografie płytki cienkiej z gleby kopalnej VI. Skala: biały odcinek – 200 µm; a,  
c – nikole równoległe; b, d, e, f – nikole skrzyŜowane. 

 

Podsumowanie 
1. Wytrącenia mikrytowe węglanów wokół drobnych kanalików pokorzeniowych (ry-

zolity) występują dość powszechnie, zarówno w poziomach glebowych, jak i w lessach.  
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Świadczy to, Ŝe wytrącenia towarzyszyły zapewne sedymentacji lessu, podczas której po-

wierzchnię porastały trawy. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Tabl. VI. Fotografie płytek cienkich najstarszej –VII gleby kopalnej (a-e) i podścielającego ją 

lessu (f). Skala: biały odcinek – 200 µm; nikole skrzyŜowane. 
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2. Wytrącenia sparytowe, stanowiące niejednokrotnie pseudomorfozy po komórkach 

roślinnych, wytrącały się w róŜnych okresach. Regularnie ułoŜone zachowały się w 
kanalikach po korzeniach, znajdowane są takŜe jako rozproszone, pojedyncze kryształy w 

masie skalnej o znacznie mniejszych ziarnach. Rozproszenie to jest zapewne wynikiem 
niszczenia struktur pokorzeniowych, zapewne w wyniku działania fauny glebowej. Nie-

kiedy kryształy te wchodzą w skład młodszych agregatów spojonych mikrytem.  
3. Najwyraźniejsze ślady procesów iluwiacji prowadzących do gromadzenia minerałów 

ilastych (plazmy) w porach glebowych, charakterystyczne dla luvisoli, występują w glebach 
V i VI Skały Podolskiej.  

4. Ślady oglejenia w postaci róŜnych form konkrecji Ŝelazistych lub Ŝelazisto-man-
ganowych są nierównomiernie rozprzestrzenione w profilu i niekiedy reprezentują przy-

najmniej 2 etapy rozwoju procesów glejowych. Najwyraźniejsze są takŜe w glebach V i VI.  
5. Z analizy mikromorfologicznej wynika, Ŝe najbardziej zaawansowany proces gle-

botwórczy, związany z roślinnością leśną, charakteryzuje gleby V i VI w Skale Podolskiej, 
a nieco mniej zaawansowany – glebę VII. Natomiast w powstawaniu gleby III dominowały 

procesy związane ze środowiskiem stepowym lub lasostepowym.  
6. W większości badanych gleb kopalnych stwierdzono pozostałości skomplikowanej, 

kilkuetapowej historii, nakładania się róŜnych procesów, świadczących o zmianach 
temperatury i wilgotności, a takŜe szaty roślinnej. 
 

_________________ 
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Summary 
Micromorphological analysis of palaeosols and loess deposits was carried out in eight thin sec-

tions of samples with undisturbed structure. Samples were taken from the main profile, from diffe-
rent soil and loess horizons in places where the sediment was compact enough for keeping undi-
sturbed structure during the thin section preparation (Fig. 1). 

The micromorphology of the oldest soil VII (Bt horizon) shows clay coatings inside voids, cha-
racteristic for luvisol, scarce and thin, but clearly developed; two generations of coatings are visible 
with traces of mechanical destruction of the older one. Probably it is a pedocomplex consisting of 
cambisol partly transformed into luvisol. 

Characteristic feature of soils VI and V is granular microstructure and considerable content of 
clay occurring in differentiated forms, including clay coatings inside voids, partly destructed as the 
result of later bioturbances or mechanical disturbances connected with frost action. Different forms 
of ferrugineous and manganeous nodules in the soil 5 document several episodes of gleification 

The chernozem-type soil III (symilar to the soil IV) has typical aggregate structure, dispersed 
organic matter and small clay platelets irregularly dispersed in the soil matter. Elongated post-roots 
channels have calcite micrite hypocoating (rhizolits) and calcified root cells. 
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Jednym z celów projektu badawczego MNiSW Nr 3 P04D 034 25 było poznanie mecha-

nizmów przemian w środowisku przyrodniczym mogących dostarczyć informacji o wa-
runkach paleoklimatycznych w panujących starszej części czwartorzędu na podstawie badań 

profilu w Skale Podolskiej. Dla uzyskania informacji prowadzących do rekonstrukcji 
warunków klimatycznych w czasie sedymentacji i pedogenezy sekwencji lessy – gleby, 

przeprowadzono mikrostrukturalną i izotopową analizę występujących w nich róŜnych form 
autogenicznych węglanów oraz analizę chemiczną próbek lessów i gleb. Do badań ana-

litycznych wybrano 51 próbek z profilu Skała Podolska 1 i 2 oraz 31 próbek z profilu Skała 
Podolska B. Opis profili znajduje się w innej pracy w tym tomie (Boguckyj i inni. 2009). 

 

Metody 
Analizy składu izotopowego tlenu i węgla z kalcytu wykonano w 45 próbkach całych 

osadów bez występujących w nich konkrecji węglanowych z profili Skała Podolska 1 i 2 
oraz z konkrecji kalcytowych. W kilku próbkach konkrecji oznaczono skład izotopowy 

kalcytu z zewnętrznej, mikrytowej otoczki i środkowej, sparytowej części. Ze względu na 
róŜnorodność form, w jakich występują autogeniczne węglany w lessach i glebach, próbki 

osadów zostały przesiane na mokro i z frakcji osadów > 0.1 mm wybrano pod lupą 
binokularną ryzolity, skalcytyzowane fragmenty korzeni i fragmenty skorupek mięczaków. 

Przed przystąpieniem do analizy wszystkie próbki były wysuszone w temperaturze 105 oC i 
utarte w moździerzu agatowym do frakcji <70µm. Stosunki izotopowe δ13C i δ18O w 

kalcycie oznaczono stosując standardową metodę ekstrakcji CO2 bezwodnym kwasem 
fosforowym o gęstości 1.90 g/cm3. CO2 zbierano po 20 godzinach reakcji z kwasem w 

próŜni w temperaturze 25oC. Stosunki izotopowe węgla i tlenu w zebranym i kriogenicznie 
oczyszczonym CO2 oznaczono przy uŜyciu trój kolektorowego spektrometru Finnigan Mat 

Deltaplus pracującego w systemie dwuwejściowym w Laboratorium Izotopów Stałych 
Instytutu Nauk Geologicznych i Instytutu Paleobiologii PAN w Warszawie. Stosunki 

izotopowe oznaczano względem międzynarodowego wzorca NBS 19 po korekcji na 
zawartość 17O. Wyniki przedstawiono w standardowym zapisie δ (‰) w stosunku do VPDB 

(Vienna Peedee Belemnite). Powtarzalność oznaczeń δ13C i δ18O (N=44) dla marmuru 
stosowanego jako wzorzec w Laboratorium wynosi ± 0.05 i ± 0.1 ‰, odpowiednio. 
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Analizę mikrostrukturalną wybranych ziaren reprezentujących wydzielone formy auto-

genicznych węglanów wykonano pod mikroskopem skaningowym JEOL JSM-840A sprzę-
Ŝonym z system EDS (THERMO NORAN VANTAGE) na preparatach napylonych platy-

ną. 
W kaŜdej próbce osadów bez makroskopowo widocznych konkrecji węglanowych ozna-

czono ilościowo L.O.I. (strata masy w trakcie praŜenia do 950oC), zawartość pierwiastków 
głównych: SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO, MgO, CaO, Na2O i  K2O oraz pierwiastków 

śladowych: Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Sr, V, Ba, Pb i Rb. Oznaczenie powyŜej wymienionych 
pierwiastków metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) wykonała mgr Tatiana 

Wesołowska w Instytucie Nauk Geologicznych PAN na spektrometrze PU 9100X  (Philips). 
Próbki do analizy AAS zostały rozłoŜone w roztworze HF z wodą królewską i kwasem 

borowym w naczyniach teflonowych w piecyku mikrofalowym (MLS 12000, Milestone). 
Zawartość Fe, Mn, Mg, Ca, Co, Ni, Zn i Rb była oznaczona w płomieniu mieszaniny po-

wietrza z acetylenem, a zawartość Ti, Si, Al., Cr, Sr, V i Ba – w płomieniu mieszaniny pod-
tlenku azotu z acetylenem po uprzednim dodaniu do roztworu potasu jako czynnika joni-

zującego. Dla korekcji tła w trakcie oznaczania Pb zastosowano lampę deutronową. Zawar-
tość K i Na zmierzono trybem emisyjnym z roztworu z dodatkiem cezu. 

 
Formy morfologiczne autogenicznych węglanów  
W osadach profili ze Skały Podolskiej występują węglany autogeniczne powstałe w róŜ-

nych etapach rozwoju gleb i diagenezy lessów oraz węglany biogeniczne i węglany detry-
tyczne. Na podstawie badań petrograficznych i mikrostrukturalnych wydzielono następujące 

typy genetyczne i związane z nimi formy morfologiczne węglanów oraz określono ich 
przydatność w rekonstrukcji środowisk sedymentacji: 

1. Okruchy wapieni, które dostały się do osadów w wyniku transportu eolicznego lub 
stokowego, zaleŜnie od usytuowania miejsca depozycji lessów w stosunku do podłoŜa 

wapiennego. Skład izotopowy węglanów w tych okruchach jest zazwyczaj zbliŜony do 
pierwotnego składu morskich wapieni. Z tego powodu wyniki analizy izotopowej okruchów 

wapieni jak i pochodzących z nich bioklastów nie mogą być wykorzystane w rekonstrukcji 
środowiska sedymentacji. Z drugiej jednak strony, skład izotopowy węglanów detrytycz-

nych w istotny sposób wpływa na skład izotopowy węglanów oznaczanych w próbkach ca-
łego osadu. 

2. Bioklasty, w przypadku badanych profili, są to skorupki lub fragmenty skorupek mię-
czaków (ślimaków) Ŝyjących w okresie tworzenia się badanych osadów. Tylko w nielicz-

nych przypadkach, skład izotopowy niezmienionych skorupek moŜe być źródłem informacji 
o warunkach środowiska, a szczególnie o składzie izotopowym wód opadowych. Zapis izo-

topowy węglanów wapnia w skorupkach w duŜej mierze zaleŜy od warunków panujących  
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na powierzchni, w miejscu depozycji pyłu lessowego lub tworzenia się gleby, lecz tak zwa-

ny „efekt Ŝyciowy” róŜny dla róŜnych gatunków ślimaków ogranicza moŜliwości interpreta-
cji tylko do jednego gatunku z jednego siedliska (Goodfriend 1991). 

3. Konkrecje – fragmenty osadu scementowane kalcytem powstałe w wyniku miejscowe-
go wytrącania węglanów. Wapń niezbędny dla tego procesu jest uwalniany z rozproszonych 

w lessie składników w trakcie procesów glebotwórczych i ługowania przez wody opadowe. 
Konkrecje zróŜnicowane pod względem wielkości i kształtu moŜna podzielić: 

(a) Formy kuliste lub elipsoidalne, tzw. „kukiełki lessowe”, osiągają kilkanaście cen-
tymetrów średnicy i często są złoŜone z kilku zrośniętych mniejszych elementów. Niekiedy 

mają one charakter konkrecji septariowych (Fig. 1A), w których cement kalcytowy wys-
tępuje w postaci nieregularnych skupień o średnicy około 1m a powierzchnie spękań są 

pokryte większymi, euhedralnymi kryształami kalcytu młodszej generacji (Fig. 2, A1 i A2).  
  (b) Konkrecje złoŜone z masywnej części wewnętrznej i zewnętrznej otoczki utwo-

rzonej z bardzo porowatego mikrytu (Fig. 1 B). Niejednorodna tekstura wewnętrznej części 
tych konkrecji jest spowodowana zróŜnicowaniem wielkości kryształów kalcytu związanej z 

jego rekrystalizacją i zasklepianiem spękań. W zewnętrznych strefach sparytowego jądra 
obserwuje cienkie koncentryczne warstewki o róŜnym stopniu impregnacji związkami Ŝe-

laza (Fig. 2, B1 i B2).  
(c) Tzw. konkrecje „kalafiorowate” typowe dla osadów wydzielonej jednostki III (Unit 

III) w profilu Skała Podolska są aglomeratem drobniejszych konkrecji zbudowanych ze 

sparytowego kalcytu zamkniętych w nieregularnej zewnętrznej i silnie spękanej skorupie 
utworzonej z bardzo porowatego mikrytu (Fig. 1C, Fig. 2C1 i C2). 

(d) Ryzokrecje i ryzolity stanowiące  struktury biogeniczno-sedymentacyje utworzone 
wokół, często Ŝywych, korzeni (Klappa 1980,  Alonso-Zarza et al. 1998, Alonso-Zarza 

1999). Występują one w postaci rurek dochodzących do 15 mm długości i 2 mm szerokości 
(Fig. 3A). Ścianki ryzolitów są zbudowane z lessu scementowanego kalcytem. W wielu 

przypadkach, wewnętrzne powierzchnie ryzolitów są pokryte mikrytem kalcytowym. Ry-
zokrecje są nieco większymi ciałami konkrecyjnymi o bardzo nieregularnych kształtach z 

licznymi śladami aktywności korzeni (Fig. 3B). Podobnie jak ryzolity powstały one w wy-
niku cementacji węglanowej w obrębie ryzosfery. Cementy kalcytowe w ryzolitach naj-

częściej występują w formie duŜych kryształów o wyjątkowo nieregularnych powierzch-
niach ścian (Fig. 4A, B) charakterystycznych dla kryształów częściowo rozpuszczonych 

oraz jako mikrytowe polewy na detrytusie (Fig. 4C). W zewnętrznych częściach ryzokrecji 
niekiedy obserwuje się luźne skupienia kalcytu w postaci cienkich płytek (Fig. 4D). 

4. Skalcytyzowane struktury biogeniczne. Do autogenicznych węglanów zastępujących 

struktury biogeniczne zostały zaliczone kalcytowe pseudomorfozy po fragmentach korzeni, 

koloniach grzybów i innych mikroorganizmów (pseudomycelia).  
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Figura 1. Formy konkrecji. A – przekrój konkrecji septariowej z profilu Skała Podolska 2,  

B – przekrój konkrecji złoŜonej z części środkowej, w której cementy kalcytowe uległy silnej 
rekrystalizacji i grubej, porowatej otoczki zbudowanej z mikrytu (Skała Podolska 2); C – Przekrój 
konkrecji typowej dla osadów wapnistych z III jednostki litologicznej z Profilu Skała Podolska 1. 
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Figura 2. Typy morfologiczne cementów kalcytowych w konkrecjach prezentowanych na figurze 

1.A1 mikrytowy cement kalcytowy konkrecji septariowej, A2 neoformacja kryształów kalcytu na 
powierzchniach spękań septariowych.B1 – mikrosparytowy cement wewnętrznej konkrecji, B2 
zasklepione sparytem kalcytowym spękania septariowe w wewnętrznej części konkrecji. C1 – 
spękania związane z dehydratyzacją mikrytu w zewnętrznej części konkrecji typu „kalafioro-
watego”.C2 mikrosparytowe cementy drobnych konkrecji tworzących wewnętrzną część konkrecji 
typu „kalafiorowatego”. 
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Figura 3. Wyseparowane typy konkrecji scementowanych kalcytem A – ryzolity (Skała Podolska 

2). B – ryzokrecje i (1) kalcytowa pseudomorfoza po strukturze korzeniowej (Skała Podolska 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4. Morfologia kryształów kalcytu w cementach ryzolitach i ryzokrecjach (Skała Podolska 

B). A i B – nieregularne powierzchnie kryształów kalcytu cementujących ryzolity świadczące o 
miejscowym rozpuszczaniu wytrąconych wcześniej węglanów C – polewy mikrytowego kalcytu w 
wewnętrznej części ryzolitu wskazujące na lokalne, ponowne wytrącanie kalcytu, D – rzadko 
spotykane w analizowanych profilach skupienia euhedralnych cienkich, płytek kalcytu. Zaokrąg-
lenie niektórych krawędzi ścianek płytek moŜe świadczyć o ich częściowym nadtrawianiu.  
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(a). Z grupy skalcytyzowanych struktur biogeniczych najłatwiej moŜna wyseparować 

kalcytowe pseudomorfozy po fragmentach korzeni (Fig. 3 B1 strzałka). Są to wydłuŜone, do 
5 mm długości elementy o morfologii stanowiącej odbicie struktury komórkowej zewnęt-

rznej części korzenia, rzadziej luźne skupienia kryształów o podobnych kształtach. Struk-
tury te są utworzone z równoziarnistej mozaiki kryształów szkieletowych kalcytu o zary-

sach odpowiadających przypuszczalnie skalcytyzowanym komórkom korzeni. 
(b). Inny typ morfologii kryształów kalcytu reprezentują skupienia, określane jako pseu-

domycelia, przypuszczalnie odpowiadających skalcytyzowanym koloniom grzybów(Jones 
& Kahle 1993, Alonso-Zarza 1999). Są to luźno upakowane skupienia włóknistych krysz-

tałów nisko magnezowego kalcytu („lublinit”, Thugutt 1929) wypełniające przestrzeń poro-
wą w osadzie lub cementujące ryzolity (Fig. 4A). W skupieniach włóknistych kryształów 

obserwuje się wiele form przejściowych od kryształów „wstęgowych” złoŜonych z włókien 
obrośniętych pojedynczymi, drobnymi, romboedrycznymi kryształami kalcytu, po łańcuchy 

„rombowe” zbudowane z połączonych romboedrycznych płytek. Formy te przypuszczalnie 
reprezentują kolejne etapy narastania kryształów kalcytu na osobnikach grzybów, których 

rozwój wiąŜe się z procesami glebotwórczymi (Jones & Ng, 1988, Alonzo-Zarza 1999).  
 

Wyniki analizy izotopowej autogenicznych węglanów 

Skład izotopowy węgla 
Wstępne badania składu izotopowego kalcytów z sekwencji lessy-gleby zostały wyko-

nane dla osadów z profilu Skała Podolska 1 i 2 (Boguckyj et al. 2006). Celem tej wstępnej 
analizy było sprawdzenie, w jakim stopniu róŜnorodność form węglanów w osadach 

wpływa na zapis izotopowy węgla w kalcycie z próbek osadów nie zawierających 
makroskopowo widocznych konkrecji. Zmiany składu izotopowego węgla w węglanach z 

osadów profilu Skała Podolska 1 i 2 obrazują zmiany wartości δ13C (Fig. 5). W osadach 
dolnej części profilu, w piaskach i mułkach piaszczystych, wartości te wahają się w 

szerokim przedziale od –8 do –2‰, z wyraźną tendencją stopniowego wzbogacenia w 
lŜejszy izotop (12C) ku górze profilu. W osadach wapnistych III jednostki, skład izotopowy 

węgla w węglanach cechują małe wahania wartości δ13C mieszczące się w granicach od –2 
do –3‰. PowyŜej osadów wapnistych znajduje się VI kompleks gleb z zespołu gleb 

„czerwonych” nie zawierający węglanów. W osadach V i IV kompleksu naleŜących do 
zespołu gleb „czerwonych” oraz w lessach i powyŜej leŜącym poziomie Bk III kompleksu 

gleb z zespołu gleb „czarnych” obserwuje się wyraźny, stopniowy spadek wartości δ13C, od 
–10 do –16‰ ku górze profilu. Raptowne (o 4‰) przesunięcie wartości δ13C w kierunku 

wyŜszych wartości następuje w poziomie humusowym III kompleksu gleb „czarnych”, od 
wartości –16 do –12‰. W osadach II kompleksu gleb „czarnych” i w powyŜej leŜących 

lessach, wartości δ13C wahają się w granicach od –12 do – 8‰.  
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Wyseparowane formy węglanów autogenicznych charakteryzują się następującymi war-

tościami δ13C:  
(1) Kalcytowe pseudomorfozy po strukturach korzeniowych występują powyŜej VI 

kompleksu nie zawierającego węglanów, w kompleksach V i IV zespołu gleb „czerwonych” 
oraz w lessach rozdzielających IV kompleks gleb od III kompleksu. Wartości δ13C kalcytu 

w tych pseudomorfozach wahają się w granicach od –18 do -13‰. Przypuszczalnie to ich 
obecność wpływa na niskie wartości δ13C (<–12 ‰) kalcytu z próbek osadów;  

(2) Wartości δ13C cementów kalcytowych w ryzolitach i ryzokrecjach są mało zróŜ-
nicowane w całym profilu i wynoszą około –10‰. Podobne wartości δ13C mają cementy w 

pozostałych typach konkrecji, w tym i konkrecji powstałych w osadach wapnistych. Wa-
hania wartości δ13C pomiędzy zewnętrzną a wewnętrzną częścią konkrecji powstałych w 

lessach i glebach są niewielkie, ±0,4‰. Natomiast w serii osadów wapnistych zróŜ-
nicowanie tych dochodzi do 1‰.  

Wartości δ13C węglanów w detrytycznych bioklastach mieszczą się w przedziale od –3 
do 0‰, a dla fragmentów wapieni róŜnicują się w węŜszym zakresie, od –4 do –3‰. Skład 

izotopowy węgla z osadów wapnistych (δ13C około –3‰ w środkowej części osadów 
wapnistych) jednoznacznie wskazuje, Ŝe są to osady detrytyczne utworzone z bardzo drob-

nych ziaren tych wapieni. W stropowej i spągowej części osadów wapnistych uwidacznia 
się przesunięcie wartości δ13C o około 1.5‰ w kierunku wartości niŜszych. Przesunięcie to 
moŜe świadczyć o domieszce materiału z sąsiednich warstw w wyników procesów glebot-

wórczych lub/i zmianie środowiska depozycji.  
     Profil w Skale Podolskiej B (Fig. 6) obejmuje zespół gleb „czarnych” i podścielające 

go lessy. Z dwóch kompleksów gleb prawie całkowicie jest zachowany II kompleks. W III 
kompleksie została prawdopodobnie zerodowana jego górna część. Dla osadów z tego 

profilu wszystkie oznaczenia izotopowe wykonano z wyseparowanych frakcji. Wartość δ13C 
cementów kalcytowch w ryzolitach, ryzokrecjach i konkrecjach z dolnej części poziomu 

lessów są stabilne, zbliŜone do –9.5‰. W górnej części poziomu lessów wartości te 
stopniowo wzrastają do –8‰. W poziomie Bk III kompleksu gleb, na granicy z lessem, 

zaznacza się ostre przesunięcie wartości δ13C, o około 2‰, (do –10‰) z tym, Ŝe wahania 
wartości δ13C dla cementów w ryzolitach mieszczą się w przedziale od –11 do –9‰ a dla 

kalcytu w ryzokrecjach a w konkrecjach są one mniejsze (~1‰), i mieszczą się w granicach 
od –10 do –9‰. Wartości δ13C cementów kalcytowych z ryzokrecji i konkrecji w II 

kompleksie są prawie identyczne jak w osadach leŜących poniŜej. Wyjątek stanowią ce-
menty w trzech konkrecjach w pobliŜu erozyjnej granicy pomiędzy III a II kompleksem, dla 

których wartości δ13C wzrastają dochodząc do –4.5‰. Tak duŜe zróŜnicowanie wartości 
δ13C moŜe wskazywać na dostawę obcego materiału w czasie erozji. Skład izotopowy 

cementów kalcytowych w ryzolitach dolnej części II kompleksu jest taki sam jak w stropie  



Zmiany klimatu…                                                                                                                 137 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

F
ig

ur
a 

6.
 S

kł
ad

 i
zo

to
po

w
y 

w
ys

ep
ar

ow
an

yc
h 

el
em

en
tó

w
 o

sa
dó

w
 z

aw
ie

ra
ją

cy
ch

 a
ut

og
en

ic
zn

y 
ka

lc
yt

 w
 p

ro
fi

lu
 S

ka
ła

 P
o-

do
ls

ka
 B

. O
zn

ac
ze

ni
a 

ja
k 

na
 f

ig
ur

ze
 5

. 
 



138                                                                                                            B. Łącka, T. Madeyska 

 
III kompleksu, około-10 ‰ z tendencją do nieznacznego wzbogacenia w lŜejszy izotop 

węgla 12C ku górze tego kompleksu. Od środkowej części poziomu Bk II kompleksu 
wartości δ13C stopniowo wzrastają od –11.5 do –9 ‰.  

Podobnie jak w profilu Skała Podolska 2, wartości δ13C pseudomorfoz kalcytowych po 
strukturach korzeniowych są bardzo niskie i dochodzą do –23‰. Pseudomorfozy te są 

charakterystyczne dla poziomu Bk III kompleksu gleb „czarnych” oraz podścielających 
lessów. Wartości δ13C skorupek ślimaków lądowych w lessach i obydwóch poziomach Bk 

wahają się w granicach od –7.5 do –5.5‰. W poziomie humusowym II kompleksu gleb 
wartości te są znacznie niŜsze i mieszczą się w przedziale od –10 do –7.6‰.  

 

Skład izotopowy tlenu 

Przebieg krzywej rozkładu wartości δ18O dla całych skał z profilu Skała Podolska 1 i 2 
(Fig. 5) jest bardzo podobny do rozkładu wartości δ13C. Dla piasków i mułków piasz-

czystych podścielających VII kompleks gleb wartości te wahają się w granicach od –8 do –
6‰a w glebach VII kompleksu wzrastają do –4.5‰. Kompleks osadów wapnistych charak-

teryzuje się wysokimi wartościami δ18O mieszczącymi się w przedziale od –4 do –2‰ z 
tendencja do nieznacznego obniŜenie w górnej części osadów wapnistych. Bezpośrednio 

powyŜej VI poziomu gleb bez węglanu wapnia, w V i IV kompleksie i w poziomie Bk III 
kompleksu gleb wartość δ18O systematyczne maleje od –6 do –12‰. Natomiast w poziomie 
humusowym kompleksu III wzrasta raptownie do wartości –9.5 ‰ i na tym poziomie z 

niewielkimi oscylacjami (od –9 do –8‰) utrzymuje się w II kompleksie gleb i w pokry-
wających je lessach.  

Kalcyt z pseudomorfoz po strukturach korzeniowych ma wartości δ18O w przedziale od –
12 do –9‰. Stąd, i w tym przypadku obecność tego typu pseudomorfoz wpływa na zapis 

izotopowy tlenu w ryzolitach i ryzokrecjach pochodzących z tych osadów.  
Wartości δ18O dla detrytycznych bioklastów wahają się w zakresie od –4 do 1‰, a dla 

fragmentów wapieni od –5.5 do –4‰. Podobnie jak w przypadku składu izotopowego 
węgla, skład izotopowy tlenu we fragmentach wapieni i w bioklastach wpływa na skład 

izotopowy tlenu w próbkach całych skał kompleksu III z profili Skała Podolska 1 i 2.  
Wartości δ18O dla wszystkich analizowanych typów konkrecji w lessach z profilu Skała 

Podolska B (Fig. 6) są mało zróŜnicowane zbliŜone do –8‰. W profilu III kompleksu 
zaznacza się wyraźne obniŜenie wartości δ18O do –9.5 ‰ i ponowny, stopniowy wzrost to 

wartości -7‰ w stropie tego kompleksu. W całym II kompleksie gleb „czarnych” δ18O jest 
mało zmienna i oscyluje wokół wartości –7.5‰. Podobnie jak to miało miejsce w 

przypadku wartości δ13C, pojedyncze konkrecje w pobliŜu granicy erozyjnej III i II 
kompleksu wyróŜniają się wyjątkowym wzbogaceniem w cięŜszy izotop; wartości δ18O 

oscylują około –5 ‰. Wartości δ18O cementów kalcytowych we wszystkich typach konkre- 
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cji z profilu Skała Podolska B, w przeciwieństwie wartości δ13C, są mało zmienne i prawie 

identyczne. 
Wartości δ18O kalcytu w pseudomorfozach po strukturach korzeniowych wahają się w 

granicach od –14.45 do –11.2‰ z nieznaczną tendencją do obniŜenia ku górze, w poziomie 
Bk III kompleksu gleb. Skład izotopowy kalcytu ze skorupek ślimaków lądowych 

znajdowanych w lessach cechuje tendencja nieznacznego zuboŜenia (~1‰) w cięŜszy 
izotop ku górze profilu: wartości δ18O kalcytu w skorupkach z lessów wahają się w 

przedziale od –5 do -4‰. Kalcyt ze skorupek ślimaków lądowych z II kompleksu gleb jest 
wzbogacony w cięŜszy izotop tlenu (18O), dla którego wartości δ18O mieszczą się w 

granicach od –4.3 do –3‰.  
 

Wyniki analizy chemicznej osadów 

W sekwencjach lessy – gleby jednym z głównych składników detrytycznych jest kwarc, 

minerał wyjątkowo ubogi w pierwiastki śladowe a ponadto, odporny na wietrzenie w 
większości stref klimatycznych, i dzięki temu nie uczestniczący w procesach glebotwó-

rczych. Procesom glebotwórczym towarzyszy wietrzenie składników mineralnych zawie-
rających Fe, Mn, Mg, Ca, pierwiastki śladowe i utlenianie materii organicznej oraz rozpusz-

czanie i ponowne wytrącanie uwolnionych składników. Większość minerałów szybko 
ulegających rozkładowi w środowisku glebotwórczym zawiera glin, jeden z pierwiastków 
głównych gromadzący się w końcowych produktach wietrzenia lub tworzący trudno roz-

puszczalne tlenki i wodorotlenki. Dlatego teŜ, w celu zmniejszenia efektu „rozcieńczania” 
kwarcu i ustalenia zmian koncentracji poszczególnych pierwiastków w osadach, zmiany 

chemizmu osadów przedstawiono w postaci stosunków wagowych zawartości danego 
pierwiastka (E) do zawartości glinu jako pierwiastka najmniej ruchliwego w czasie pe-

dogenezy: dla pierwiastków głównych są to stosunki: E/(E+Al.) a dla pierwiastków ślado-
wych: (E/Al.)*10-4 (Figury 7-10).  

W profilu Skała Podolska 2 wartość stosunku Si/Si+Al. jest mało zmienna zarówno w 
kompleksach glebowych jak i w lessach (Fig 7). NiŜsza wartość tego stosunku i jedno-

cześnie największe oscylacje są charakterystyczne dla osadów wapnistych III jednostki, a 
najwyŜsza wartość oznaczająca największy udział kwarcu w osadach odpowiada osadom 

aluwialnym i VII zespołowi gleb. Podobny rozkład w profilu wykazuje Ti i Fe. Maksy-
malne wzbogacenie w Ti występuje w poziomie Bk III kompleksu gleb. Na krzywej 

rozkładu Fe w profilu zaznaczają się dwa maksima zawartości: pojedyncze w obrębie osa-
dów wapnistych i w dolnej części lessów poniŜej I kompleksu gleb. Koncentracja Mn jest 

wyjątkowo wysoka i zmienna w osadach wapnistych oraz w spągu VII kompleksu i na 
granicy V i IV kompleksu. W obrębie zespołu gleb „czarnych” zawartość Mn w osadach 

jest niska. Rozkłady koncentracji Ca, Mg i Na w obrębie poszczególnych zespołów gleb są  
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podobne z jednym wyjątkiem, poziomu humusowego III zespołu gleb, w którym koncen-

tracja Mg wyraźnie maleje. Przebieg krzywej zawartości K cechują duŜe oscylacje w osa-
dach wapnistych i w zespole gleb „czarnych”. W grupie pierwiastków śladowych Ni, Cu, i 

Zn przebieg krzywych koncentracji jest mało zróŜnicowany z jednym wyraźnym wzrostem 
zawartości przypadającym na osady wapniste III jednostki (Fig. 8). W zespole gleb „czar-

nych” i w osadach wapnistych koncentracje Cr, Co, V, Ba, Pb i Rb wyraźnie wzrastają w 
stosunku do zespołu gleb „czerwonych”. Szczególnie duŜe wahania zawartości tych pier-

wiastków charakteryzują osady wapniste III jednostki. Rozkład udziału Sr w osadach jest 
identyczny z rozkładem wapnia, to znaczy wzrost udziału Sr zaznacza się w osadach wap-

nistych oraz w lessach i glebach zawierających liczne konkrecje scementowane kalcytem.  
Profil Skała Podolska B, znacznie gęściej opróbowany, reprezentuje tylko fragment 

profilu opisanego powyŜej to znaczy, zespół gleb „czarnych” i podścielające je lessy. Roz-
kłady zawartości Si i Ti wykazują znaczne podobieństwo z wyraźnym wzrostem udziału 

tych pierwiastków w pobliŜu granicy less – III zespół gleb (Fig. 9). W pobliŜu tej granicy 
obserwuje się równieŜ wzrost koncentracji Fe, Mn, Mg, Ca i Na. Udział Fe i Mn w powyŜej 

leŜących III i II kompleksach stopniowo maleje ku górze profilu z tym, Ŝe wahania 
zawartości Mn są znacznie większe niŜ Fe. W spągu i w stropie II kompleksu gleb 

zaznaczają się dwa maksima koncentracji Mn, w przeciwieństwie do rozkładu zawartości 
Fe, która stopniowo maleje ku górze tego kompleksu. Rozkłady Ca i Mg w profilu III 
kompleksu róŜnią się zdecydowanie, podczas gdy ilość Ca raptownie wzrasta to kon-

centracja Mg utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie. W II kompleksie oba te 
pierwiastki wykazują systematyczny wzrost koncentracji ku górze i ponowny spadek w 

poziomie humusowym tego kompleksu.Udział Na jest zróŜnicowany: w lessach zawartość 
Na wzrasta przy granicy z III kompleksem i na tym samym poziomie utrzymuje się w 

prawie całym tym kompleksie. Natomiast w II kompleksie ilość Na stopniowo wzrasta ku 
górze profilu. Koncentracje K w całym profilu cechują bardzo duŜe oscylacje pomiędzy 

poszczególnymi próbkami. 
Rozkłady zawartości Cr, Zn, Cu, Rb i Ni są podobne i wykazują dwa maksima: w pob-

liŜu granicy lessu z III kompleksem i na granicy III i II kompleksu (Fig. 10). Udział Sr w 
osadach jest dobrze skorelowany z udziałem Ca. Maksimum jego koncentracji przypada na 

poziom Bk II kompleksu. Rozkłady koncentracji pozostałych pierwiastków śladowych, Co, 
Pb, Ba i V cechują bardzo duŜe wahania koncentracji pomiędzy poszczególnymi próbkami. 

W rozkładzie Co zaznaczą się dwa maksima: w pobliŜu granicy lessu z III kompleks i przy 
granicy poziomu Bk z poziomem humusowym II kompleksu. Przy tej samej granicy zazna-

cza się równieŜ wzrost zawartości V i Pb.  
W celu zbadania wzajemnych zaleŜności koncentracj analizowanych pierwiastków w 

osadach badanych profili obliczono współczynniki korelacji pomiędzy poszczególnymi pier- 
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wiastkami oraz zawartością pierwiastków, humusu i udziałem w osadach trzech głównych 

frakcji ziarnowych: piasku, mułku i iłu (Skała Podolska B, Tab. 1).  
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Podobnie jak w większości skał osadowych, bardzo dobra dodatnia korelacja pomiędzy 

Sr i Ca z jednej strony oraz Ca z L.O.I. wskazują, Ŝe Sr jest związany głównie w kalcycie. 
Stront ze względu na powinowactwo chemiczne z Ca, łatwo podstawia ten pierwiastek w 

strukturze minerałów (Streckeman et al., 2004, Zhang & Frost 2002). W ten sam sposób 
moŜna wyjaśnić dodatnią korelację pomiędzy Ca i Mg (Tab. 1). Wysoka dodatnia korelacja 

tych pierwiastkami z udziałem frakcji piaszczystej w osadach moŜe wskazywać na 
stosunkowo wczesne tworzenie konkrecji kalcytowych, w osadach o większej porowatości 

powstałej między innymi w wyniku wypłukania minerałów ilastych. 
Dodatnie i wysokie wartości współczynników korelacji pomiędzy udziałem frakcji ilastej 

a zawartością: Ti, Al, Cu i Rb, Al z Fe, Cu i Zn oraz pomiędzy Fe i Mn, Cu, Zn wskazują, 
Ŝe większość tlenków Ŝelaza współwystępuje z minerałami ilastymi a podwyŜszone 

koncentracje takich pierwiastków śladowych jak Cu i Zn przypuszczalnie wiąŜą się z ich 
adsorpcją na tlenkach i wodorotlenkach Fe (zespół gleb „czarnych” z profilu Skała Podolska 

B). Pozostałe pierwiastki śladowe odpowiadające metalom cięŜkim są bardzo słabo 
dodatnio skorelowane pomiędzy sobą tak, Ŝe trudno określić, z jakim nośnikiem są one 

związane. 
Wzbogacenie w niektóre pierwiastki śladowe róŜnych poziomów gleb następuje zazwy-

czaj w wyniku: (1) adsorpcji na materii organicznej i powstawaniu kompleksów metalo-
organicznych w poziomach bogatych w humus lub poziomach bezpośrednio je podście-
lających, (2) procesów pedogenicznych prowadzących do redystrybucji metali cięŜkich 

związanej z rozpuszczaniem pierwotnych składników i akumulacją produktów rozkładu w 
innych poziomach gleb. Wtórne wzbogacenie w pierwiastki śladowe następuje najczęściej 

w wyniku sorpcji na wodorotlenkach Mn i Fe (Hem 1972).  
Koncentracje pierwiastków śladowych (Cr, Co, Ni, Cu, Zn, V i Pb) oraz Mg w profilu 

Skała Podolska 2 są bardzo dobrze, dodatnio skorelowane z ilością frakcji ilastej, Al. i Fe. 
Korelacje te wskazują, Ŝe w skład frakcji ilastej wchodzą przypuszczalnie Ŝelazo-magne-

zowe glinokrzemiany warstwowe będące albo materiałem pierwotnym w osadach albo pro-
duktem transformacji w późniejszych etapach pedogenezy. Udział Mn jest bardzo dobrze 

dodatnio skorelowany z zawartością Fe, K, Cr, Ni, Cu, Zn a nieco słabiej skorelowany z 
ilością Co, Ba i V.  

 

Dyskusja i wnioski 

Wszystkie typy konkrecji jak i skalcytyzowane struktury biogeniczne znajdowane w 
lessach i glebach są zaliczane do wtórnych, autogenicznych wytrąceń kalcytu powiązanych 

ze zmianami warunków fizyczno-chemicznych w osadach lub/i z działalnością mikro-
ogranizmów. Na podstawie mikrostruktury konkrecje typu „kukiełek lessowych” moŜna 

uznać je za produkt wczesnej diagenezy (Kovada et al. 2003). Konkrecje składające się ze  
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sparytowego jądra z wyraźnymi śladami procesów rekrystalizacji i strukturami związanymi 

z procesami rozpuszczania-wytrącania kalcytu oraz z grubej powłoki porowatego mikrytu 
tworzyły się w dwóch, prawdopodobnie róŜnych, etapach rozwoju gleby. Natomiast 

konkrecje „kalafiorowate” – aglomeraty drobniejszych mikrytowych skupień i konkrecji 
zamkniętych w otoczce porowatego mikrytu typowe dla bogatej w detrytus wapienny III 

jednostki w profilu Skała Podolska 2 mogły tworzyć się w jednym, wczesnym stadium 
ewolucji tych osadów. 

Ryzolity, ryzokrecje i skalcytyzowane struktury organiczne są bezpośrednio związane z 
wytrącaniem węglanów w mikroekosystemach korzeniowych. Właściwości chemiczne i 

fizyczne panujące w pobliŜu korzeni (ryzosfera) róŜnią się znacznie od warunków 
panujących w całej glebie czy w lessie. Procesy metaboliczne mikroorganizmów (bakterii, 

grzybów, droŜdŜy) zasiedlających strefy przykorzeniowe powodują znaczące zmiany pH, 
Eh, i stęŜenia jonów w wodach porowych (Lynch 1990, Gregory & Hinsinger 1999). 

Zmiany pH wzdłuŜ systemu korzeniowego rośliny prowadzą do powstawania lokalnych 
stref o podwyŜszonej alkaliczności lub większym zakwaszeniu (Gregory & Hinsinger 

1999). W wyniku takiego zróŜnicowania alkaliczności roztworów glebowych w obrębie 
ryzosfery z jednej strony dochodzi do rozpuszczania węglanów, a z drugiej do ich po-

nownego wytrącania w miejscach o wyŜszym pH i wyŜszej koncentracji jonów wapnia. 
Kryształy kalcytu powstające w tych mikroekosystemach nie wykazują oznak rekrystali-
zacji. 

Kryształy kalcytu w pseudomorfozach po strukturach korzeniowych cechuje inna mor-
fologia oraz większe rozmiary niŜ w cementach konkrecji z sekwencji lessy-gleby. Komórki 

w strukturach korzeni są najczęściej zastąpione przez kryształy szkieletowe, w których 
środek kryształu wypełniają bądź radialne agregaty kryształów o pokroju trygonalnych 

słupków bądź pakiety cienkich płytek. Obie te formy są typowe dla krystalizacji w 
środowiskach o podwyŜszonej koncentracji związków organicznych lub/i nieorganicznych. 

W zaleŜności od rodzaju i stęŜenia tych związków, następuje mniej lub bardziej widoczne 
hamowanie wzrostu pewnych ścian kryształów kalcytu przy jednoczesnym uprzywilejowa-

nym wzroście kryształu wzdłuŜ jednej z osi krystalograficznych. I tak na przykład, w środo-
wiskach zawierających związki z grupami di- i tri-carboksylowymi kalcyt krystalizuje w 

postaci wydłuŜonych, pojedynczych słupków (Meldrum & Hyde, 2001) a w środowiskach 
zawierających proteiny, w formie cienkich płytek (Jimenez-Lopez et al., 2003). Morfologia 

pseudomorfoz kalcytowych po komórkach korzeni moŜe wskazywać, Ŝe kalcytyzacja ko-
mórek jest wynikiem procesów metabolicznych roślin. Na podstawie badań eksperymen-

talnych wykazano, Ŝe w określonych warunkach kalcytyzacja komórek korzeni moŜe zajść 
nawet w ciągu 24 godzin (Becze-Deák et al. 1997). Według tych autorów (Becze-Deák et 

al.,1997) obecność w glebach skalcytyzowanych struktur korzeniowych świadczy o stosun- 
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kowo długim okresie stałości warunków klimatycznych (głównie wilgotności) na powierz-

chni osadów. Warunki fizyczno-chemiczne wewnątrz komórek są wyraźnie odmienne od 
warunków panujących w roztworach glebowych, w jakich wytrącały się węglany cemen-

tujące konkrecje. Stąd, skład izotopowy węglanów w pseudomorfozach nie moŜe odzwier-
ciedlać składu izotopowego roztworów glebowych. 

 

Skład izotopowy węgla i tlenu w autogenicznych skupieniach węglanów 

Stosunki izotopowe węgla i tlenu w węglanach są zróŜnicowane dzięki znacznemu 
frakcjonowaniu izotopowemu zachodzącemu w trakcie procesów fizycznych, chemicznych i 

biologicznych. W ekosystemach glebowych, węglany najczęściej wytrącają się w warun-
kach równowagi z glebowym CO2, który stanowi mieszaninę dwutlenku węgla pocho-

dzącego z mineralizacji glebowej substancji organicznej, oddychania korzeni, dyfuzji z 
atmosfery oraz dyfuzji z niŜszych poziomów gleby (Nordt et al. 1996). Ilość CO2 pocho-

dzącego z poszczególnych źródeł zaleŜy głównie od klimatu (wilgotności, temperatury itp.). 
Ma to istotne znaczenie, poniewaŜ skład izotopowy węgla w CO2 pochodzącym z tych 

źródeł jest róŜny. Główne źródło CO2 glebowego stanowi mineralizacja glebowej materii 
organicznej. ZróŜnicowanie jej składu izotopowego jest związane z biochemicznymi 

właściwościami kierującymi fotosyntezą roślin zasiedlających dany ekosystem. Ze względu 
na rodzaj fotosyntezy, rośliny lądowe zostały podzielone na trzy typy, z których kaŜdy 
cechuje inny model frakcjonowania izotopów węgla (O`Leary 1988). Rośliny typu C-3 

(najczęściej występujące w klimacie umiarkowanym) redukują CO2 do związków zawie-
rających 3 atomy węgla poprzez enzym RuBP karboksylazę, dyskryminującą 13CO2. Pow-

stająca w ten sposób materia organiczna cechuje się niską wartością δ13Corg (–32 do –20 ‰, 
średnio –27‰). Rośliny typu C-4 (głównie Ŝyjące w klimacie ciepłym i suchym) redukują 

CO2 do związków zawierających 4 atomy węgla poprzez enzym PEP karboksy-lazę, w 
niewielkim tylko stopniu dyskryminującym 13CO2. Rośliny typu C-4 charakteryzują się 

znacznie wyŜszymi wartościami δ13Corg  (–17 do –9‰, średnio –13‰). Trzeci typ roślin 
(CAM), charakterystyczny dla środowisk pustynnych, cechuje metabolizm zmieniający się 

w zaleŜności od warunków. W okresach suchych rośliny typu CAM redukują CO2 jak 
rośliny typu C-4, natomiast przy zmianie warunków mogą przestawić się na typ 

metabolizmu roślin C-3. Stąd, wartości δ13Corg  roślin typu CAM wahają się w granicach od 
–28 do –10‰, najczęściej od –20 do –10‰. Glebowy CO2 powstały w wyniku mine-

ralizacji materii organicznej jest zazwyczaj wzbogacony w 13C o około 5‰ w porównaniu z 
glebową substancją organiczną, przypuszczalnie z powodu szybszej dyfuzji ku górze 12CO2. 

(Cerling  1984). I tak, wartość δ13C dwutlenku pochodzącego z mineralizacji roślin cha-
rakteryzujących się ścieŜką fotosyntezy typu C-3 wynosi około –22‰ a roślin C-4 około –

8‰. Inne, waŜne składniki glebowego CO2 mają wartości δ13C: (1) CO2 atmosferyczny  



Zmiany klimatu…                                                                                                                 149 

 
około –8‰ i (2) CO2 pochodzący z rozpuszczania okruchów wapieni od – 8 do –12‰ 

(Nordt et al. 1996). W sprzyjających warunkach fizyczno-chemicznych (głównie alkalicz-
ność) z wód glebowych wytrąca się kalcyt. W trakcie tego procesu następuje dalsze 

frakcjonowanie izotopowe węgla, o około +10‰ (Cerling 1984). Frakcjonowanie następuje 
etapowo w wyniku (1): rozpuszczania CO2 w wodach glebowych i dysocjacji powstałego 

H2CO3 (+9 ‰) oraz (2) wytrącania kalcytu (+1 ‰). Wartości δ13C kalcytu wytrąconego z 
wód glebowych zawierających CO2 pochodzący z jednego tylko źródła wynosiły by wów-

czas odpowiednio około: –12‰ (mineralizacja materii organicznej pochodzącej z roślin 
typu C-3), około +2 ‰ (mineralizacja materii organicznej pochodzącej z roślin typu C-4, 

lub CO2 atmosferyczny i pochodzący z rozpuszczania okruchów wapieni). Zmiany proporcji 
udziału poszczególnych rodzajów dwutlenku węgla, takie jak wzrost udziału CO2 atmos-

ferycznego lub pochodzącego z rozkładu roślin C-4 prowadzą do wzbogacenia w cięŜ-szy 
izotop węgla kalcytu wytrąconego w glebie. Taki sam wpływ na wartość δ13C ma wzrost 

parowania, w wyniku którego do atmosfery szybciej są uwalniane cząsteczki za-wierające 
lŜejsze izotopy zarówno węgla jak i tlenu.  

Zapis izotopowy cementów kalcytowych wszystkich wyodrębnionych typów konkrecji 
jest podobny. Niskie, ujemne wartości δ13C typowe dla analizowanych kalcytów wskazują, 

Ŝe cementy wytrącały się z wód porowych, w których przewaŜał dwutlenek węgla pocho-
dzący z mineralizacji materii organicznej. 

Skład izotopowy kalcytu w strukturach biogenicznych wyróŜnia się wyjątkowo niskimi 

wartościami δ13C i δ18O, a w przypadku węgla niŜszymi nawet o 12‰, od teoretycznej 
wartości dla kalcytów wytrąconych z wód porowych, zawierających dwutlenek węgla 

pochodzący z jednego tylko źródła o najniŜszej wartości δ13C, jakim jest biomi-neralizacja 
roślin C-3. Wynika stąd, Ŝe w środowisku, w jakim następowała kalcytyzacja korzeni było 

dodatkowe, inne źródło dostarczające dwutlenek węgla znacznie wzbogacony w lekki 
izotop 12C. Źródłem wyjątkowo lekkiego izotopowo węgla mogły być (1) utlenianie metanu 

powstającego w wyniku gnicia i fermentacji przy udziale mikroorganizmów, (2) minera-
lizacja materii organicznej pochodzącej z tych mikroorganizmów (bakterii, grzybów) 

współwystępujących w ekosystemach korzeniowych lub (3) kalcytyzacja Ŝywych komórek 
korzeni w wyniku zachodzących w nich procesów metabolicznych. Pierwszy z powyŜej 

wymienionych procesów dostarczający do środowiska  CO2 wybitnie wzbogaconego w 12C 
wiąŜe się z fermentacją zachodząca w obszarach podmokłych lub w okresach zwiększonej 

wilgotności. W pierwszym etapie tego procesu powstają bardzo lekki izotopowo metan CH4 
(δ13C = ~–75‰) i CO2, wzbogacony w cięŜszy izotop węgla (δ13C = ~+15‰). W warun-

kach aerobowych typowych dla lessów metan moŜe szybko zostać utleniony przez metano-
troficzne bakterie do bardzo lekkiego izotopowo CO2, dla którego wartość δ13C dochodzi 

nawet do –44‰ ( Popp et al 2000, Kotelnikova 2002, Templeton et al 2006). W sekwen- 
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cjach osadów lessy-gleby metan jako bardzo lekki gaz szybko dyfunduje ku powierzchni 

stąd mało prawdopodobny jest udział CO2 pochodzącego z jego utlenienia w roztworach 
glebowych. 

Morfologia kryształów kalcytu przemawia za powstaniem pseudomorfoz kalcytowych w 
komórkach zawierających roztwory bogate w związki organiczne. Na dzień dzisiejszy jest 

mało literatury dotyczącej składu izotopowego substancji organicznych wypełniających 
komórki, składu izotopowego mikroorganizmów powodujących biomineralizację substancji 

organicznej jak i frakcjonowania izotopowego węgla zachodzącego w procesach metabo-
licznych i w trakcie wytrącania kalcytu w środowiskach bogatych w związki organiczne. 

 

Zmiany średniej rocznej temperatury MAT 
Zmiany temperatury i ilości opadów w czasie depozycji osadów są jednymi z waŜniej-

szych czynników branych pod uwagę przy próbach rekonstrukcji warunków klimatycznych. 

W ostatnich latach, w celu oznaczenia temperatury w jakiej osady lądowe powstawały w 
przeszłości, podejmowane są próby zastosowania składu izotopowego tlenu i wodoru z lo-

dowców i roślinnej celulozy, składu izotopowego tlenu w kalcytowych naciekach jaskinio-
wych, w pedogenicznych węglanach i w biogenicznych fosforanach oraz składu chemicz-

nego osadów (Dworkin i inni 2005). śadna z tych metod nie daje w pełni wiarygodnych 
wyników, umoŜliwią one jedynie wyznaczenie okresów względnych zmian temperatury.  

Na podstawie rozwaŜań teoretycznych uwzględniających frakcjonowanie izotopów tlenu 

w wodach opadowych i w czasie wytrącania węglanów pedogenicznych oraz zakładając 
jednocześnie, Ŝe na to frakcjonowanie wpływa głównie temperatura, która na powierzchni 

jest równa temperaturze gleby, Dworkin i inni (2005) wyprowadzili równania pozwalające 
określić średnią roczną temperaturę (MAT). Metodę tę moŜna stosować tylko dla autoge-

nicznych węglanów bez wyraźnych oznak rekrystalizacji a wytrąconych nieorganicznie w 
pobliŜu powierzchni osadu. W niniejszej pracy zastosowano jeden z trzech wzorów propo-

nowanych przez Dworkina i innych (2005). Jest to wzór uzyskany empirycznie dla duŜego 
zbioru danych z gleb w USA, w których wartość δ18O kalcytu jest dobrze skorelowana ze 

zmierzoną średnią temperaturą roczną:  
δ18

O (‰ VPDB) = 0,49(T) – 12,65, gdzie T jest w 
o
C.  

W oparciu o powyŜej wymienione kryteria doboru próbek (Dworkin i inni., 2005), do 
oznaczeń temperatury z badanego materiału wybrano ryzolity, ryzokrecje i konkrecje. Dla 

porównania, zastosowano równieŜ metodę oznaczenia średniej rocznej temperatury (MAT) 
w trakcie sedymentacji na podstawie składu chemicznego osadów (Sheldon et al. 2002). 

Autorzy ci (Sheldon et al, 2002), na podstawie analizy składu chemicznego 126 próbek gleb 
z Ameryki Północnej, stwierdzili stosunkowo dobrą zaleŜność pomiędzy temperaturą T (oC) 

a stosunkiem molowym (Na2O+K2O)/Al2O3 (R
2 < 0.5). ZaleŜność tę opisali równaniem:  
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MAT = -18,516*(S) + 17,295 gdzie S = (Na2O+K2O)/Al2O3 w procentach molowych. 

Według Sheldona i innych (2002) równania tego nie moŜna stosować dla osadów tworzą-
cych się na lądzie w klimacie suchym lub polarnym. Metoda oznaczania MAT ze składu 

chemicznego gleb wydaje się być mniej wiarygodna w stosunku do metody szacowania 
temperatury ze składu izotopowego kalcytów pedogenicznych. Z tego powodu do dalszych 

rozwaŜań zmian klimatycznych zastosowaliśmy metodę Dworkina i innych (2005) oznacza-
nia MAT. 

Z profilu sekwencji gleby-lessy Skała Podolska 2 dysponujemy niewielką ilością ozna-
czeń izotopów tlenu z cementów kalcytowych w ryzolitach i ryzokrecjach (Fig. 11). III 

kompleks gleb zaliczony do zespół gleb „czarnych” jest reprezentowany przez poziom Bk w 
profilu Skała Podolska B. Z analizy obliczonych temperatur MAT tworzenia się tych gleb 

wynika, Ŝe średnia roczna temperatura w tym czasie stopniowo wzrastała od 6 aŜ do 11 oC 
tuŜ przy granicy glebami II kompleksu. MAT w czasie sedymentacji lessów podścielających 

zespół gleb „czarnych” wahała się w niewielkim zakresie ~10 oC.  
Z oszacowania temperatury w trakcie tworzenia się II kompleksu gleb w profilu Skała 

Podolska B (Fig. 11) wynika, Ŝe MAT wahała się w niewielkim zakresie 10-11 oC, z 
jednym wyraźnie zaznaczonym okresem ochłodzenia w dolnej części poziomu Bk, do 7 oC.  

Podsumowując, w trakcie tworzenia się II i III kompleksu gleb wartości MAT były 
zbliŜone do 10 oC, z wyjątkiem osadów powstałych na granicy tych kompleksów i w stropie 
II kompleksu, gdzie wartość ta mogła dochodzić do 11 oC.  

 

Zmiany średniej rocznej ilości opadów MAP 
Stopień wietrzenia chemicznego gleb w wyniku hydrolizy wzrasta ze wzrostem tem-

peratury i ilości opadów. Drugi z tych czynników wpływa na zuboŜenie gleb w pierwiastki 

alkaliczne i w ziemie alkaliczne (Ca, Mg, Na, K) przy jednoczesnym względnym wzroście 
ilości pierwiastków bardziej odpornych na wietrzenie i co za tym idzie mniej ruchliwych, 

takich jak na przykład glin. Inną waŜną cechą tej grupy pierwiastków jest nieznaczna 
zmienność ich udziału w późniejszych procesach związanych z róŜnymi etapami diagenezy. 

W oparciu o skład chemiczny gleb z terenów o znanej ilości opadów, Sheldon i inni (2002) 
ustalili pewne zaleŜności pomiędzy średnią roczną ilością opadów (MAP) a zawartością 

pierwiastków alkalicznych i ziem alkalicznych. Do tych badań wybrano gleby powstałe w 
terenach o róŜnej ilości opadów, lecz o podobnej topografii i tworzących się na podobnym 

podłoŜu.  
Wskaźnik stopnia wietrzenia chemicznego CIA wprowadzony przez Nesbitt & Young, 

(McLennan1993) określa się stosunkiem molowym: CIA = Al2O3/(Al2O3+CaO+Na2O+ 
K2O)*100. Sód, potas i wapń pochodzą głównie z łyszczyków i skaleni, stąd przyjmuje się, 

Ŝe zmiany ich zawartości określają stopień zwietrzenia tych minerałów. PoniewaŜ jednak  



152                                                                                                            B. Łącka, T. Madeyska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F
ig

ur
a 

11
. Z

m
ia

ny
 ś

re
dn

ie
j r

oc
zn

ej
 te

m
pe

ra
tu

ry
 (

M
A

T
) 

i ś
re

dn
ic

h 
ro

cz
ny

ch
 o

pa
dó

w
 (

M
A

P
) 

os
za

co
w

an
e 

dl
a 

le
ss

ów
 i 

gl
eb

 w
 

pr
of

il
ac

h 
S

ka
ła

 P
od

ol
sk

a 
2 

i S
ka

ła
 P

od
ol

sk
a 

B
. 

 



Zmiany klimatu…                                                                                                                 153 

 

potas, jako jedyny pierwiastek z tej grupy, łatwo jest włączany w struktury smektytów pow- 

stających w czasie wietrzenia i tym samym moŜe pozostać w osadzie, często zamiast CIA 
stosuje się wartość CIA-K = Al2O3/(Al2O3+CaO +Na2O)*100 (McLennan 1993). Analizując 

skład chemiczny 126 próbek gleb z terenów Ameryki Północnej Sheldon i inni (2002) 
stwierdzili dobrą korelację pomiędzy CIA-K a MAP (R2 = 0.73) i na tej podstawie wypro-

wadzili równanie określające średnią roczną ilość opadów MAP 

MAP = 14.265*(CIA-K) – 37.632.  

Opierając się na podobnych załoŜeniach, Maynard (1992) wprowadził inny wskaźnik 
określający stopień wietrzenia: CaO+MgO+Na2O+K2O)/Al2O3 w procentach molowych.  

Współczynnik korelacji pomiędzy tym stosunkiem molowy a MAP wynosi R2 = 0.66, a 
średnią roczną ilość opadów moŜna obliczyć z równania (Sheldon et al.,2002): 

MAP =  -259,34ln(B) + 759,05 gdzie B = CaO+MgO+Na2O+K2O)/Al2O3.  

Choć wyprowadzone równania nie są zbyt precyzyjne, to na ich podstawie moŜna ok-

reślić waŜniejsze zmiany wilgotności klimatu. Równania te mogą być stosowane do wielu 
typów gleb poza, co podkreślają autorzy (Sheldon i inni. 2002), glebami powstającymi na 

terenach podmokłych, pustynnych i w tropikach. Sheldon i inni (2002) zastosowali powyŜej 
wymienione metody oznaczania MAP do interpretacji warunków powstawania gleb na 

granicy eocenu i oligocenu w stanie Oregon. Uzyskane przez autorów szacunkowe wartości 
średnich rocznych opadów są zgodne z wynikami innych, wykonanych w tym terenie, 
badań paleopedologicznych i paleobotaniczch. 

Stosując powyŜej wymienione wzory do analizy profilów glebowych z poziomami 
wzbogaconymi w węglany pedogeniczne uzyskuje się jednak bardzo niskie wartości 

wskaźnika wietrzenia CIA-K i dzięki temu niskie wartości średnich rocznych opadów MAP. 
W obliczeniach współczynnika CIA zakłada się, Ŝe ilość moli CaO odnosi się do ilości tego 

pierwiastka w krzemianach. PoniewaŜ w analizach chemicznych lessów i gleb, osadów 
zawierających wtórne węglany, rzadko kiedy jest oznaczana ilość CO2 i co za tym idzie 

ilość CaO związanego w kalcycie, McLennan (1993) oraz Gallet i inni (1998) proponują, 
aby w przypadkach, gdy ilość moli CaO w lessach i glebach jest wyŜsza od ilości moli  

Na2O do obliczeń CIA przyjąć ilość moli CaO równą ilości moli Na2O. 
Z wyliczeń wynika, Ŝe kompleksy glebowe IV, V i VI zespołu gleb „czerwonych” odsło-

nięte w profilu Skała Podolska 2 (Fig. 11) powstawały w warunkach podwyŜszonej wilgot-
ności, w których wartości MAP wahały się ~900 mm. W lessach podścielających III 

kompleks i w III kompleksie zaliczanym juŜ do zespołu gleb „czarnych”, zaznacza się 
wyraźny wzrost ilości opadów ku górze profilu, od 750 do 950 mm (Skała Podolska B), od 

820 do 920mm (Skała Podolska 1 i 2) z maksymalnym opadami przypadającymi na 
erozyjną granicę pomiędzy III a II kompleksem (Skała Podolska B). W profilu Skały 

Podolskiej B, depozycji kompleksu III towarzyszą bardzo duŜe wahania (dochodzące do  
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300 mm) wartości MAP. W czasie sedymentacji gleb II kompleksu obserwuje się niewielkie 

wahania MAP ze słabo zaznaczoną tendencją stopniowego zmniejszania się ilości opadów 
ku stropowi kompleksu (od 820 do 770 mm).Osady zespołu gleb czerwonych (IV, V i VI) 

tworzyły się w klimacie bardziej wilgotnym niŜ osady kompleksów gleb czarnych (II i III). 
Na granicy tych dwóch zespołów gleb zaznaczają się duŜe oscylacje wartości MAP. 

Podobne, lecz na mniejszą skalę, zmiany wartości MAP i MAT obserwuje się na granicy 
kompleksu III z II kompleksem, w którym erozji uległ poziom humusowy kompleksu III. 

 

Wnioski 

Na podstawie badań petrograficznych i mikrostrukturalnych wydzielono w badanych 
sekwencjach następujące typy węglanów: (i) węglany detrytyczne (okruchy wapieni, bio-

klasty), (ii) węglany autogeniczne powstałe w róŜnych etapach rozwoju gleb i diagenezy 
lessów, do których zaliczono zarówno róŜnego typu konkrecje, w tym ryzolity i ryzokrecje, 

jak i skalcytyzowane struktury biogeniczne takie jak pseudomorfozy kalcytowe po 
strukturach korzeniowych oraz pseudomycelie. Wszystkie typy konkrecji i skalcytyzowane 

struktury biogeniczne są zaliczane do wtórnych, autogenicznych wytrąceń kalcytu powią-
zanych genetycznie ze zmianami warunków fizyczno-chemicznych w osadach lub/i z dzia-

łalnością mikroorganizmów. Na podstawie analizy mikrostruktury cementów kalcytowych 
w konkrecjach typu „kukiełek lessowych” oraz w ryzokrecjach i ryzolitach moŜna zaliczyć 
te formy do produktów wczesnej diagenezy. Konkrecje składające się ze sparytowego jądra 

i grubej powłoki porowatego mikrytu powstawały w dwóch, prawdopodobnie róŜnych, 
etapach rozwoju gleby. Natomiast konkrecje „kalafiorowate” z osadów III jednostki litostra-

tygraficznej w profilu Skała Podolska 2 mogły tworzyć się w jednym, wczesnym stadium 
powstawania tych osadów.  

Skład izotopowy węgla z cementów kalcytowych w ryzokrecjach i ryzolitach w obrębie 
całych profili jest mało zróŜnicowany a średnia wartość δ13C wynosi około –10‰. Podobne 

wartości δ13C mają cementy z pozostałych typów konkrecji, w tym i z konkrecji powstałych 
w osadach III jednostki litostratygraficznej (Skała Podolska 1 i 2). Wahania wartości δ13C 

pomiędzy zewnętrzną a wewnętrzną częścią konkrecji są niewielkie, rzędu ±0,4‰. Nato-
miast w serii osadów III jednostki (Skała Podolska 1 i 2) wartości te niekiedy róŜnią się na-

wet o 1‰. Niskie, ujemne wartości δ13C typowe dla analizowanych cementów kalcytowych 
wszystkich wyodrębnionych typów konkrecji wskazują, Ŝe cementy wytrącały się z wód 

porowych, w których przewaŜał dwutlenek węgla pochodzący z mineralizacji materii or-
ganicznej. 

Morfologia kryształów kalcytu w pseudomorfozach po strukturach korzeniowych wska-
zuje na ich krystalizację wewnątrz komórek z roztworów bogatych w związki organiczne. 

Warunki fizyczno-chemiczne wewnątrz komórek są wyraźnie odmienne od warunków pa- 
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nujących w roztworach glebowych, z jakich wytrącały się węglany cementujące konkrecje. 

Stąd, skład izotopowy węglanów w pseudomorfozach nie odzwierciedla składu izotopo-
wego roztworów glebowych. Kalcytowe pseudomorfozy po strukturach korzeniowych 

cechują bardzo niskie wartości δ13C mieszczące się granicach od –23 do -13‰. Obecność 
tych pseudomorfoz w osadach przypuszczalnie wpływa na obniŜenie wartości δ13C (<–12 ‰) 

kalcytu oznaczanego w próbkach osadów (Skała Podolska 1 i 2).  
WyŜsze wartości δ13C węglanów w bioklastach (od –3 do 0‰) i we fragmentach wapieni 

(od –4 do –3‰) zbliŜone do wartości δ13C kalcytu z osadów III jednostki litostraty-
graficznej (Skała Podolska 1 i 2, δ13C około -3‰) wskazują, Ŝe osady te są osadami detry-

tycznymi utworzonymi z rozdrobnionych fragmentów tych wapieni.. 
Zmiany temperatury i ilości opadów w czasie depozycji osadów i pedogenezy są jednymi 

z waŜniejszych czynników branych pod uwagę przy próbach rekonstrukcji warunków kli-
matycznych. W ostatnich latach podejmowane są liczne próby zastosowania składu izoto-

powego tlenu w pedogenicznych węglanach (Dworkin et al. 2005) do oznaczenia tempera-
tury depozycji osadów lądowych w przeszłości. Choć metody te nie dają w pełni wiarygod-

nych wyników, umoŜliwią one jednak wyznaczenie okresów względnych zmian tempera-
tury. W niniejszej pracy zastosowano jedno z trzech równań oszacowania średniej rocznej 

temperatury (MAT) proponowanych przez Dworkina i innych (2005): δ18O (‰ VPDB) = 
0,49(T) – 12,65, gdzie T jest wyraŜone w oC.  

Z analizy rozkładu oszacowanych tą metodą zmian MAT moŜna przyjąć, Ŝe w trakcie 

tworzenia się III i II kompleksu zespołu gleb „czarnych” wartości MAT oscylowały wokół 
10 oC, z wyjątkiem osadów powstałych na granicy tych kompleksów i w stropie II komp-

leksu, gdzie wartość ta mogła dochodzić do 11 oC (Skała Podolska B).  
Stopień wietrzenia chemicznego gleb związany głównie z hydrolizą wzrasta ze wzrostem 

temperatury i ilości opadów. Drugi z tych czynników, ilość opadów, wpływa na zuboŜenie 
gleb w pierwiastki alkaliczne i w ziemie alkaliczne (Ca, Mg, Na, K) przy jednoczesnym 

względnym wzroście zawartości pierwiastków bardziej odpornych na wietrzenie i co za tym 
idzie mniej ruchliwych, takich jak na przykład glin. Zmiany średniej rocznej ilości opadów 

(MAP) moŜna oszacować stosując empirycznie wyprowadzone równania uwzględniające 
zmiany wartości wskaźnika stopnia wietrzenia chemicznego osadów (Sheldon et al. 2002). 

W niniejszej pracy do określenia zmian wilgotności w czasie powstawanie badanych 
sekwencji zastosowano dwa równania wyprowadzone przez Sheldona i innych (2002): (1) 

MAP = 14.265*(CIA-K) – 37.632, gdzie CIA-K = Al2O3/(Al2O3+CaO +Na2O)*100 i (2)  
MAP = -259,34ln(B) + 759,05 gdzie B = CaO+MgO+Na2O+K2O)/Al2O3. Z oszacowa-

nych tymi metodami wartościami MAP dla osadów z profilu Skała Podolska 2 wynika, Ŝe 
osady zespołu gleb „czerwonych” tworzyły się w klimacie bardziej wilgotnym niŜ osady 

kompleksów gleb czarnych (II i III). Na granicy tych dwóch zespołów gleb zaznaczają się  
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duŜe oscylacje wartości MAP. Wyraźne wahania wartości MAP i MAT zaznaczają się takŜe 

na granicy III i II kompleksu gleb, gdzie zerodowany został górny poziom humusowy 
kompleksu III. 

W trakcie procesów glebotwórczych a szczególnie utleniania materii organicznej, rozkła-
du składników mineralnych zawierających Fe, Mn, Mg, Ca oraz migracji i ponownego wyt-

rącania uwolnionych składników pierwiastki śladowe są zazwyczaj adsorbowane na  po-
wierzchni wytrąconych wodorotlenków lub są związane w strukturze nowo powstających 

minerałów. Ze zmian składu chemicznego osadów w badanych profilach wynika, Ŝe: 
(1) Osady węglanowe III jednostki litostratygraficznej z profilu Skała Podolska 2, poni-

Ŝej zespołu gleb „czerwonych” cechuje bardzo duŜe wzbogacenie i zróŜnicowanie zawar-
tości Fe, Mg, Mn, K oraz wszystkich analizowanych pierwiastków śladowych.    

(2) Osady zespołu gleb czerwonych występujące w profilu Skała Podolska 2, charak-
teryzują się bardzo małym zróŜnicowaniem koncentracji wszystkich pierwiastków.   

(3)  DuŜe i systematyczne zmiany zawartości Ca, Mg i Sr zaznaczają się w osadach 
zespołu gleb „czarnych”. Znaczne wzbogacenie w Fe, Mn i pierwiastki śladowe cechuje 

osady poziomu Bk III kompleksu. PowyŜej III kompleksu udział większości pierwiastków 
śladowych, poza Sr, stopniowo maleje osiągając najniŜsze wartości w poziomie humu-

sowym II kompleksu (Skała Podolska B). 
_________________ 
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Summary 
The results of chemical analysis of loess and fossil soils (in 82 samples from Skala Podolska 

profiles) are applied to the estimation the geochemical indicators, which may be employed for  
qualification of the intensity of the weathering and pedogenic processes related to climatic 

conditions. The distribution of major and trace elements depends mainly on the weathering rate of 
minerals within soils. The precipitation, temperature, chemical composition of soil water, and the 
vegetation markedly influence the mobilization and accumulation of elements in soil profiles. The 
mean annual precipitation during deposition was estimated using the selected mole ratios of element 
oxides (Fig. 11). 

The oxygen isotopic composition of pedogenic carbonates precipitated in equilibrium with 
ambient environment can provide some climatic information especially concerning temperature, the 
second important factor having an effect on the intensity of weathering and pedogenesis. The 
isotopic analysis of authigenic carbonates was carried out on carbonate cemented bodies dispersed 
throughout the deposits in forms of nodule, rhizolith and rhizocretion, calcified root cells, and 
bioclasts. For estimation of the mean annual temperature variation during the deposition of Skala 
Pololska sequence the chaneges in oxygen isotopic composition of calcite cements were used( Fig. 
11). 
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У 2 км північніше від смт. Скала-Подільська розташоване село Бурдяківці. Між 
цими населеними пунктами розміщений Бурдяківський спецкар’єр, у якому розроб-

ляють силурійські вапняки, які використовують для потреб будівництва. Над товщею 
силурійських утворень зі значною стратиграфічною перервою залягає потужна, до 

25 м і більше, пачка верхньокайнозойських відкладів. Її нижню частину формують 
перешарування баденських морських відкладів. Потужність міоценових відкладів у 

межах кар’єру дуже змінна: у периферійних частинах вона становить понад 15, а у 
центральній частині – усього 2–3 м. Натомість тут зростає до 17–20 м і більше 

потужність молодших, четвертинних утворень, які виповнюють палеодолину, ймо-
вірно, Збруча.  

Об’єктом наших досліджень була фауна молюсків з четвертинних утворень. Зав-

дяки особливостям відкладів, зокрема, значному вмісту карбонатів, вона має у розрізі 
майже повсюдне поширення. Виняток становлять пачки викопних ґрунтів. Також не-

значним вмістом малакофауни характеризується горизонт темно-сірих, із зеленуватим 
відтінком, відкладів – “озерних”. Це, ймовірно, можна пояснити підвищеною кон-

центрацією у ньому карбонатних конкрецій, які певною мірою отримали СаСО3 із 
мушель молюсків. Місця знахідок фауни молюсків подано на рис. 1.  

Досліджувану четвертинну товщу умовно можна розділити на три відмінних за 
ґенезою та характером малакофауни складові. При цьому попередньо зазначимо, що 

перша і третя мають водне (річкове й озерне), а друга – аеральне походження. Розгля-
немо детально характеристику кожної з них.  

Перша, нижня, частина складена піщаним, гравійно-галечниковим, зрідка – піщано-
глинистим матеріалом, їй відповідає зразок № 1. Це алювій однієї з давніх терас, 

швидше за все, Збруча. Фауну молюсків, що виявлена у цих відкладах, можна роз-
ділити на дві групи: 

1) морська фауна; 
2) прісноводна річкова фауна. 
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                                                                                                                  - місця відбору зразків 
                                                                                                                                       і їхня нумерація 

Рис. 1. Розріз Скала-Подільська. 
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Серед морських видів виявлено Mactra vitaliana, Pectunculus orbiculus Kzeh., P. pi-

losus L., Venus cincta Eichw., Tapes sp., Mohrnstrnia sp., Pyrgula sp., Hydrobia sp., 
Retusa sp., Ceritium sр.  

Значно багатшою є прісноводна фауна. У складі комплексу ідентифіковано Cras-

siana ex. gr. shegedensis (Hal.), C. consentaneus marisaensis (Kob.), Anodonta sp. (sp. 

nov.), Sphaerium rivicola L., Sphaerium solidum Cl., Sphaerium corneum L., Viviparus aff. 
lungersgauseni Bog., Lithogliphus neumayri Brus., L. decipiens Brus., Theodoxus serra-

tiliformis Geyer, T. ex. gr. semiplicatus Neum., Bithynia spoliata Sabba., Bithynia vuco-

tinovici Brus., Cincinna piscinalis pliocenica Gozh., Microcolpia longus Godz., M. ex. gr. 

alutensis Sabba, Gyraulus sp., Planorbis sp. Зазначимо, що серед прісноводних перева-
жають сферіуми, частка яких у зборі сягає понад 50%. . 

На наш погляд, виявлений комплекс є змішаним. Фауну, що є визначальною під 
час оцінки досліджуваних відкладів, варто вважати прісноводною. Її характер дає 

змогу визначити як вік формування вміщуючих відкладів, так і тогочасні кліматичні 
умови. Характер алювію, а саме потужність, мінералого-петрографічний склад, текс-

турні особливості дають змогу припускати, що йдеться про терасу Збруча (наявність 
серед уламків карпатського матеріалу можлива через його перевідкладання з більш 

давніх вищих терасових рівнів). Виявлена річкова фауна, зокрема, наявність видів 
родів Crassiana, Viviparus, Lithogliphus, Theodoxus, Bithynia, засвідчує формування 
алювію тераси у пізньому еоплейстоцені (ймовірно, це рівень, який корелюється у 

Молдавському Придністер’ї з VІІІ або ж ХІ терасою Дністра) [1–3]. Знахідки зазна-
чених прісноводних таксонів дають змогу зазначати про, можливо, тепліші, аніж су-

часні, кліматичні умови, що панували на досліджуваній території. 
Наявність великої кількості міоценової морської фауни пояснюють характером 

підстилаючих порід (морські відклади, що сформувались у прибережно-морських 
умовах). Вона, зрозуміло, є теж перевідкладеною. 

Другим типом відкладів, у якому виявлено фауну молюсків, є леси (лесоподібні 
утворення). Фауна в них отримана з двох інтервалів: перший – лесоподібні відклади, 

що залягають на глибині 16,2–17,5 м, а другий – леси з глибини 5,0–6,1 м. 
Лесоподібні відклади залягають безпосередньо на алювії, їхня потужність по розрі-

зу змінюється від 1,0 до 2,5–3,0 м. Про зв’язок з алювіальними нагромадженнями 
свідчить низка особливостей, зокрема шаруватість, що у нижній частині підкреслю-

ється з’явою піщаних лінз, характер фауни та ін. До верху у гранулометричному скла-
ді переважають супіски і на лесах сформований викопний ґрунт. Розташування опису-

ваної лесоподібної пачки у розрізі на алювії і безпосередньо під так званими озер-
ними відкладами дає змогу датувати її кінцем еоплейстоцену. 
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Загалом з товщі лесоподібних утворень, за винятком викопного ґрунту, відібрано 

12 проб. Місця відбору зразків позначено на рис. 1., а склад виявленої фауни наведено 
у табл. 1. Передусім потрібно зазначити, що тут виявлено достатньо багатий у якіс-

ному та кількісному відношенні малакокомплекс. До його складу належать загалом 35 
таксонів – 17 наземних і 18 прісноводних. Найбільшу кількість видів знайдено у 

зразку №12 (усього 14), а максимальну кількість екземплярів – 468 – у 11-му. За 
винятком 8-го зразка, у якому знайдено лише наземну фауну, у всіх решта наявні 

обидві групи молюсків. При цьому простежено чітку тенденцію: у нижній частині 
переважають водні види, у верхній – починаючи з 5-го зразка – наземні. Щодо кіль-

кості екземплярів одного виду, то вона змінюється від 1–2 у зразку, до 10–15 і більше.  
Наголосимо, що склад виявленого комплексу є типовим для плейстоцену. Усю 

виявлену у товщі фауну можна розділити залежно від умов існування на сім еколо-
гічних груп (табл. 1) [4, 5]. Екологію кожної з груп наведено у табл. 2. 

Тіньолюбні види (F) найтиповіші для середньої частини пачки, де їхній відсоток у 
складі комплексу може досягати 55. Найчастіше серед цих видів трапляються Vitrea 

cristallina Müll. та Perforatella bidentata Chemn. Останній вид характерний для воло-
гих або навіть підмоклих вільхових лісів. Інші тіньолюбні форми простежуються зрід-

ка. Варто зазначити, що власне лісових таксонів у складі комплексу не виявлено. 
Щодо видів, які населяють відкриті простори (O), то їхня частка здебільшого коли-
вається у межах 30–40% складу комплексу, хоча зрідка може досягати 70% і більше. 

Проте якщо у нижній частині пачки переважають Vallonia costata Müll. і Vallonia 

pulchella Müll., то у верхній – типові лесові Pupilla muscorum L., Pupilla sterri Voith. і 

холодолюб Vallonia tenuilabris A.Br. Серед мезофільних таксонів (M) панівною є 
Succinea oblonga Drap., максимум якої простежено у верхній частині профілю. Поряд 

інколи виступає і вологолюб Succinea putris L.  
Важливою складовою виявленого комплексу є водні форми. Серед них можна ви-

окремити три екологічні групи молюсків: реофіли, стагнофіли і види, що населяють 
як біжучі, так і стоячі води. Реофільні форми (Wr), зокрема Pisidium supinum A.Sh., 

Sphaerium rivicolа L., Microcolpia sp. тяжіють до нижньої частини розрізу. Для верх-
ньої ж частини типовими є стагнофільні форми (Ws), зокрема, різноманітні лімнеї, 

анісуси тощо. Їхня частка у загальному складі комплексу часто досягає 30%, а інколи 
й більше. Третя екологічна група (Wrs) по розрізі має повсюдне поширення.  

Як результат, досліджувану товщу можна умовно поділити на три частини:  
• нижню (зразки 2–4), для якої чітко відзначається тісний тогочасний зв’язок з 

річ-кою (відклади формувались у безпосередній близькості до біжучих вод). Останнє 
під-креслює також підвищений вміст у відкладах різнозернистих пісків; 
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Таблиця 1 

Фауна молюсків лесових горизонтів розрізу Скала Подільська 

Нумерація проб НАЗВА ВИДУ ЕГ 
№2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13 №17 №18 

Succinea oblonga Drap. M 1 — — 1 — — 2 7 83 193 105 27 2 — 
Succinea putris L. H — 1 — — 1 — — — 8 6 — 7 — — 
Vertigo pygmaea Drap. O — — — — 1 — — — — — — — — — 
Pupilla muscorum L. O — 2 — — 2 — 4 9 39 79 2 10 — — 
Pupilla bigranata Rssm. O — — — — — — — — — — 5 — — — 
Pupilla sterri Voith. O — — — — — — — — — — 4 2 10 3 
Vallonia tenuilabris A.Br. O — — — — — — 1  23 45 19 6 3 — 
Vallonia costata Müll. O — — 3 9 5 1 2 10 — — — — — — 
Vallonia pulchella Müll. O 2 7 5 12 — 3 6 7 — 1 4 8 — — 
Vitrea cristallina Müll. F 2 — — 5 14 10 — 11 — 4 2 1 — — 
Nesovitrea hammonis Ström. M — — — — — 1 — — — — — — — — 
Discus ruderatus Fer. F — — — — 1 — — — — — — — — — 
Chondrula tridens Müll. O — — — — — — 1 — — 1 3 — 2 3 
Cochlicopa lubrica Müll. M — — — 1 1 1 — 8 — 1 — — — — 
Cochlicopa lubricella Porro O — — — — — — — — — — — — 1 — 
Perforatella bidetata 
Chemn.  

F — 1 — — 1 — 1 2 — — — 1 — — 

Bradybaena fruticum Müll. F — 1 — — — — — 1 — — — — — — 
Monachoides vicina Rssm. F — 1 — — — — — — — — — — — — 
Trichia hispida L. M — — — — — — — — — — — — 1 2 
Helicopsis striata Müll. O — — — — — — — — — — — — — 2 
Microcolpia sp.  Wr — — 2 — — — — — — — — — — — 
Valvata piscinalis Müll. Wrs — 1 1 — — — — — — — — — — — 
Stagnicola palustris L. Ws 1 2 — — — 1 — 2 15 12 5 2 — — 
Lymnaea truncatula Müll. Ws — — 1 1 1 1 — 4 18 60 21 8 — — 
Lymnaea peregra Müll. Ws — — — — — — — 2 1 — 3 — — — 
Aplexa hypnorum L. Ws — — — — — — — — — 1 — — — — 
Planorbis planorbis L. Ws — 2 — — — — — — — — 10 — — — 
Anisus spirorbis L. Ws — — — — — — — — — — 21 — — — 
Anisus leucostomus Millet Ws — — — — 2 — — — 23 63 — 9 — — 
Anisus sp. Ws — — — 1 — — — — — — — — — — 
Gyraulus albus Müll. Ws — 1 — — — — — — 2 — 15 10 — — 
Gtraulus gredleri Bielz Ws — — — — — — — — — 2 — — — — 
Sphaerium rivicola L. Wr 4 3 — — — — — — — — — — — — 
Sphaerium sp. W 2 — — — — — — 1 — — — — — — 
Pisidium amnicum Müll. Wr — 2 — — — — — — — — — — — — 
Pisidium nitidum Jenyns Wrs 1 — — — — — — — — — — — — — 
Pisidium milium Held. Ws — — — — 1 — — — — — — — — — 
Pisidium supinum A.Sh. Wr 5 1 — 2 — — — — — — — — — — 
Pisidium sp. W — — 1 — — — — — — — — — — — 

Усього  18 25 13 32 30 18 17 64 212 468 219 91 19 10 
ЕГ – екологічна група 
 

• середню (зразки з 5-го по 9-й за винятком 8-го), де панівними формами є тіньо-
любні; 

• верхню (проби 10–13, а також 8), яка відзначається поєднанням типових лесових 
форм зі стагнофільними. Поява у складі комплексу лесових таксонів, особливо холо-

долюбного Vallonia tenuilabris A.Br., дає підстави ототожнювати верхню частину за-
значеної пачки ототожнювати з лесами і припускати, що ця частина пачки сфор-

мувалась у більш холодних умовах, аніж частина, з якої відібрано зразки з 2-го по 9-й.  
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Таблиця 2 

Екологічні групи молюсків лесів 

F – лісові і тіньолюбні види 

O – молюски відкритих біотопів 

M – мезофільні види 

H – молюски дуже вологих, багнистих, підмоклих, навіть періодично підтоплюваних місць 

W – водні види 

Wr – види, які є типовими для біжучих вод (рік, потоків), – реофіли 

Ws – молюски, які населяють великі постійні водойми такі, як стави, озера та тимчасові, 
епізодичні водойми, які сильно заростають – стагнофіли 

Wrs – водні види, що живуть як в біжучих, так і стоячих водах 

 

Ще одним горизонтом лесів, у якому знайдено фауну молюсків, є невеликої потуж-
ності (зрідка понад 1,0 м) леси між червоноколірними та лубенськими ґрунтами 

(сульський горизонт, сян І). Вони чітко візуально виділяються у розрізі через пере-
повненість їх великими (до 5 см і більше) карбонатними конкреціями світло-сірого 

кольору. Залягає цей горизонт лесів у розрізі на глибині 5,0–6,1 м. Значна кількість 
карбонатних конкрецій зумовила слабку збереженість фауни. 

Загалом з горизонту відібрано чотири проби, але у двох (безпосередньо з під лу-
бенського ґрунту та з середньої частини, де кількість конкрецій є найбільшою) фау-
ністичного матеріалу не виявлено. Цей лес репрезентують зразки 17-й і 18-й (табл. 1), 

місця їхнього відбору позначено на рис. 1. Виявлений комплекс є типово лесовим. У 
його складі переважають види, що населяють відкриті і сухі біотопи, їхня частка у 

обох пробах перевищує 80% (зрозуміло, що це умовно, оскільки мала кількість вияв-
леної фауни дає змогу робити лише орієнтовні підрахунки). Знахідка у 17-й пробі 

Vallonia tenuilabris A.Br. та панування в обох пробах ксерофілів дає змогу засвідчити 
сухі та холодні умови формування цього лесового горизонту. 

Із чіткою перервою над лесоподібною товщею на глибині 9,7–15,8 м залягає по-
тужна пачка відкладів сірого та голубувато-сірого відтінків зі значною кількістю кар-

бонатних новоутворень, які надають описуваним відкладам шаруватості (третій тип 
відкладів). Встановлення поблизу верхнього її контакту палеомагнітної межі Брю-

ннес-Матуяма дає змогу зачислити ці відклади до завершальної стадії еоплейстоцену. 
Сама товща за простяганням має дуже змінну потужність – від 1,5 до 8 м і більше, що 

ускладнює вивчення та інтерпретацію виявленої тут фауни. Значна кількість (понад 
20) відібраних проб для малакофауністичниого аналізу не дала очікуваного результа- 

тату – фауну молюсків виявлено лише у трьох зразках і у невеликій кількості: в од-
ному з верхньої частини та у двох із середньої (рис. 1). 
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Усю знайдену малакофауну можна розділити на три групи: перша – міоценова 

морська фауна, появу якої пов’язують із підстилаючими неогеновими утвореннями; 
друга – річкова четвертинна фауна (Theodoxus serratiliformis Geyer, Lithoglyphus 

neumayri Brus.); третя – наземна четвертинна фауна (Pupilla muscorum L., Vallonia 

pulchella Müll., Chondrula tridens Müll.). Знахідки прісноводних реофільних видів 

дають змогу припускати, що це була водойма, куди впадали невеликі швидкі потоки, 
або ж вона мала свого часу зв’язок з рікою, яка протікала поряд. Виявлені водні так-

сони засвідчують, що кліматичні умови часу нагромадження “озерних” відкладів були 
не холоднішими від сучасних, оскільки зазначені роди є типовими для біжучих вод 

досліджуваної території і нині. Знахідки ж у цій пачці наземних видів, зокрема Pupilla 

muscorum L., Vallonia pulchella Müll., Chondrula tridens Müll., дають змогу припуска-

ти, що тогочасними рослинними угрупованнями, які панували на оточуючому 
водойму суходолі, були відкриті біотопи типу лук чи, можливо, луко-степи. Знахідок 

фауни, яка б засвідчувала існування у той час довкола водойми деревної чи чагарни-
кової рослинності, не виявлено.  

Фауна молюсків з розрізу Скала-Подільська засвідчує еоплейстоцен-плейстоцено-
вий вік нагромадження досліджуваних відкладів. Умови їхнього формування неодно-

разово змінювались від інтергляціальних (час нагромадження алювію, “озерних” від-
кладів) до гляціальних, упродовж яких сформувались лесові горизонти. 
 

_________________ 
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Summary 
The mollusc fauna from the geological section Skala-Podils’ka testify eopleistocene-pleistocene 

age of the investigated deposits sedimentation. Conditions of their forming have changed meny 
times: from interglacial (time of alluvium sedimentation, “lake” deposits forming) to glacial, when 
loess horizons were formed. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
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В результате вскрышных работ на Бурдяковском спецкарьере, расположенном на 
правом берегу р. Збруч севернее пос. Скала-Подольская в Тернопольской области, 

обнажилась серия плейстоценовых отложений, которые представлены субаэральными 
и субаквальными осадками. В северо-восточной части карьера (48°52´ с. ш., 26°12´ 

в. д.) над слоистой толщей литотамниевых известняков, пасчаников, глин и песков ба-
денского региояруса (N1b) снизу вверх залегают: 

 
1. Гравийно-галечниковая толща, сцементирована разнозернистым, гли-

нистым песком, с детритом, содержит линзы серых ожелезненных глин.. 

 

1,2 м 
2. Песок серый, горизонтальнослоистый, разнозернистый, к кровле зер-

нистость уменьшается .................................................................................... 

 

0,5 м 
3. Супесь серая, ожелезненная ........................................................................... 0,4 м 

4.  Суглинок желтовато-палевый ........................................................................ 0,4 м 
5. Погребенная почва, суглинок красновато-бурый ........................................ 0,3 м 

6. Суглинок зеленовато-серый, однородный, с горизонтальными просло-
ями крупных карбонатных конкреций........................................................... 

 
5,0 м 

7. Погребенная почва, суглинок темно-бурый ................................................. 1,8 м 
8. Суглинок серовато-зеленоватый ................................................................... 0,2 м 

9. Погребенная почва, суглинок темно-серый, до черного ............................. 1,0 м 
10. Лессовидный суглинок, белесовато-палевый .............................................. 1,2 м 

11. Погребенная почва, суглинок бурый ............................................................ 1,0 м 
12. Лессовидный суглинок, палевый .................................................................. 0,1 м 

13. Современная почва ......................................................................................... 0,4 м 
 
Из гравийно-галечниковых осадков русловой фации аллювия слоя 1 примерно в  

0,5 м от подошвы слоя отобраны образцы на микротериологический анализ. Промыто 
около 350 кг породы. После разборки части промывки среди костных остатков опре-

делены следующие таксоны ископаемых мелких млекопитающих: 
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Soricidae gen. ........................................................................................ 1 

Leporidae gen. ....................................................................................... 1 
Spermophilus sp. .................................................................................... 2 

Apodemus sp. ......................................................................................... 1 
Prolagurus pannonicus ......................................................................... 1 

Mimomys intermedius ............................................................................ 1 
Allophaiomys sp. ................................................................................... 1 

Microtus hintoni .................................................................................... 3 
 

Видовой состав (присутствие Prolagurus pannonicus и Microtus hintoni) указывает 
на принадлежность фауны к наиболее поздней – черевичанской (морозовской) – фазе 

развития таманского фаунистического комплекса позднего эоплейстоцена [3]. Микро-
териофауны близкого состава и возраста известны нам из местонахождений 

Троицкое, Ногайск, Семибалка 3 [1-4]. 
Нами были отобраны также образцы на спорово-пыльцевой анализ: обр. 1 получен 

из песчано-глинистой линзы, расположенной в 0,5 м от подошвы слоя 1; обр. 2 ото-
бран из супеси пойменной фации аллювия (слой 3).  

В обр. 1 помимо современной пыльцы (присутствует протоплазма), обнаружены 
палиноморфы, которые по степени сохранности и окраске можно разделить на две 
разновозрастные группы. К первой из них относятся обрывки (воздушные мешки) и 

фрагменты пыльцы, принадлежащей, в основном, хвойным. Родовую (видовую) при-
надлежность других палиноморф из этой группы на данном этапе исследований опре-

делить не представляется возможным. Ко второй группе мы отнесли пыльцу пред-
ставителей семейств Cyperaceae, Poaceae, Saxifragaceae, Ranunculaceae. Современная 

пыльца принадлежит Tilia cordata, семействам Poaceae, Cichoriaceae, Papaveraceae, 
Asteraceae, роду Artemisia. Характер палиноспектра первого образца указывает на то, 

что седиментация вмещающих осадков проходила в условиях широкого развития 
открытых пространств, занятых травянистой растительностью. Климат, вероятно, был 

холодный. 
Также три разновозрастные группы микрофитофоссилий выделяются в спектре 

образца из супеси пойменной фации. Как и в обр. 1, в спектре присутствуют обрывки 
и фрагменты переотложенных пыльцевых зерен. Пыльцу хвойных, а именно Pinus s/g 

Diploxylon, Picea, а также лиственных Betula sect. Alba и Salix sp., можно отнести ко 
второй возрастной группе. Также к этой группе, по-видимому, относятся обрывки зе-

леных водорослей Pediastrum и пыльца Typha latifolia. Плохая сохранность зеленых 
водорослей Pediastrum не позволяет установить их принадлежность к определенному 

виду. Как и в мацерате обр. 1, присутствует современная пыльца семейств Poaceae,  
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Papaveraceae, рода Artemisia. Наличие древесной пыльцы во втором образце сви-

детельствует о некотором улучшении климатических условий во время осадконакоп-
ления верхней пачки аллювия. Присутствие Typha latifolia позволяет предположить, 

что седиментация осадков происходила в бассейне со стоячими или медленно те-
кущими водами, а обрывки зеленых водорослей указывают на то, что водоем был 

пресноводным. 
Состав палиноморф обоих образцов не позволяет точно определить возраст вме-

щающих отложений. Палиноморфы первой группы явно переотложены, о чем сви-
детельствует степень их фоссилизации и характер сохранности. А наличие протоп-

лазмы в пыльцевых зернах третьей группы – свидетельство засорения современной 
пыльцой. Мы предполагаем, что времени осадконакопления соответствуют микро-

фитофоссилии второй возрастной группы. Все они принадлежат к панголарктической 
дендрофлоре. Присутствие пыльцы только представителей современной флоры и от-

сутствие палиноморф третичных реликтов говорят о том, что возраст вмещающих 
отложений не может быть древнее конца эоплейстоцена-начала неоплейстоцена.  

Для средней части темно-серой погребенной почвы слоя 9 получены две датировки 
термолюминесцентным методом: 200,0±22,0 и 210,0±25,0 тыс. лет. Это позволяет нам 

предположить, что данная почва сформировалась на протяжении второй половины 
кайдакского климатолита.  

Таким образом, предварительные результаты палеонтологических исследований 

позволяют нам коррелировать время формирования аллювиальные отложений над-
пойменной террасы у с. Скала-Подольская с концом позднего эоплейстоцена.  
 

_________________ 

 
1. Красненков Р.В., Холмовой Г.В., Глушков В.В. и др. // Опорные разрезы нижнего плей-

стоцена бассейна Верхнего Дона. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1984. – 212 с. 
2. Мацуй В.М., Моськина О.Д. Стратиграфия пограничных слоев неогена и плейстоцена 

Северного Приазовья. – К., 1985. – 36 с. – (Препринт / АН УССР, Ин-т геологических наук; 
85–25). 

3. Рековец Л.И. Мелкие млекопитающие антропогена юга Восточной Европы. – К.: Наук. 
думка, 1994. – 370 с.  

4. Шевченко А.И. Древнечетвертичные континентальные отложения Северного Приазовья 
// Четвертичный период. Сб. научных статей. – К.: Наук. думка, 1976. – Вып. 16. – С. 74–86.  

 
Summary 
The preliminary results of the palaeontological studies afford correlation of the alluvium for-

mation time at the river terrace near Skala-Podilska village with late Eopleistocene. 
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Wstęp 
Mamałyga (ukr. Mamalyha) to mała miejscowość leŜąca na południu zachodniej Uk-

rainy, nad Prutem, u zbiegu granic trzech państw: Ukrainy, Rumunii i Mołdawii (Fig. 1). 

Około 1,5 km na północ od Mamałygi czynny jest kamieniołom znany pod tą samą nazwą. 
W kamieniołomie tym eksploatowane są środkowomioceńskie (badeńskie) gipsy, które były 

juŜ przedmiotem bardziej szczegółowych badań (Peryt 1996, 2001, 2006; Petrychenko i in. 
1997; Bąbel 2005b, 2007). Celem niniejszej pracy jest charakterystyka odsłaniającego się w 

kamieniołomie profilu na tle regionalnej geologii badeńskich osadów gipsowych. 
 

Gipsy badeńskie w zapadlisku przedkarpackim 
Gipsy badeńskie rejestrują jedno z waŜniejszych zdarzeń w historii Paratetydy Centralnej 

– ograniczenie połączeń, lub odcięcie morskich basenów rejonu karpackiego (w tym basenu 

zapadliska przedkarpackiego) z Morzem Śródziemnym i oceanem, oraz sedymentację 
ewaporatową w tych basenach (Kováč i in. 2007). W zapadlisku zdarzenie to miało miejsce 

przypuszczalnie ok. 13,6 mln lat (patrz Peryt 2006). Powstałe wówczas osady chemiczne 
(gipsy i sole kamienne) są unikatem sedymentologicznym, porównywalnym ze słynnymi 

śródziemnomorskimi ewaporatami mesyńskimi (utworzonymi ok. 5,5 mln lat temu). Po-
dobnie jak gipsy mesyńskie, badeńskie osady gipsowe są doskonale zachowane, nie-zmie-

nione wskutek diagenezy. Niektóre facje takie, jak gipsy stromatolitowe (Kwiatkowski 
1972, Kasprzyk 1993), lub tzw. gipsy szklicowe (Bąbel 2002), są wykształcone w sposób 

niezwykły, nie mający dobrych odpowiedników wśród dzisiejszych osadów. W zapadlisku 
przedkarpackim ewaporaty badeńskie na ogół nie przekraczają kilkudziesięciu metrów mią-

Ŝszości i są najwaŜniejszą jednostką litostratygraficzną ułatwiającą korelację osadów, a 
takŜe formacją dostarczającą cennych złóŜ: siarki rodzimej, soli kamiennej i gipsu. 

Badeńskie osady ewaporatowe (gipsy, anhydryty i sole kamienne, miejscami utwory 
węglanowe) występujące w zapadlisku przedkarpackim ciągną się pasem o szerokości od 

kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów przed frontem nasunięć karpackich (Fig. 2). Ut- 
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Fig. 1. Lokalizacja kamieniołomu gipsów w Mamałydze i pobliskich odsłonięć gipsów badeńs-

kich. 
 

wory te są przykryte płaszczowinami karpackimi (a takŜe wchodzą w ich skład, a miejscami 
leŜą erozyjnie na płaszczowinach) oraz młodszymi osadami wypełniającymi zapadlisko 

(Andreyeva-Grigorovich i in. 2003). Na powierzchni gipsy odsłaniają się głównie na 
platformowym obrzeŜeniu zapadliska, na terenie Czech, Polski, Ukrainy, Mołdawii, 

Rumunii (Fig. 2), a takŜe w Bułgarii (Peryt 2006). Na obszarze Ukrainy pas wychodni 
gipsów ciągnie się od Lwowa po Mamałygę na dystansie ponad 200 km i kontynuuje dalej 

do Mołdawii i Rumunii.  
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Fig. 2. PołoŜenie profilu odsłoniętego w kamieniołomie Mamałyga na tle rozprzestrzenienia 

środkowomioceńskich (badeńskich) gipsów w północnej części zapadliska przedkarpackiego (wed-
ług wielu źródeł cytowanych przez Bąbla 2005a i Peryta 2006). Litostratygrafia gipsów według 
Kubicy (1992) i Bąbla (2005a).  

 

Gipsy badeńskie są zróŜnicowane litofacjalnie. Facje gipsowe występują w profilu w 
stałym następstwie pionowym i moŜna je prześledzić na stosunkowo duŜych dystansach. Są 

one podstawą podziału profilu na charakterystyczne jednostki litostratygraficzne (Fig. 2).  
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Profil gipsów jest dwudzielny. U dołu występują gipsy o charakterze autochtonicznym, 

zbudowane głównie z kryształów narastających wprost na dnie basenu, najczęściej sele-
nitów (kryształów o rozmiarach ponad 2 mm). Góra profilu jest zdominowana przez gips 

pochodzenia allochtonicznego – głównie drobnoziarnisty gips klastyczny. Cała zachodnia 
część basenu charakteryzuje się występowaniem stałego następstwa charakterystycznych 

warstw (litofacji) zgrupowanych w jednostki litostratygraficzne opisane (od dołu profilu) 
literami od A do G (Kubica 1992). Jednostka A to zbudowane z gigantycznych, palisadowo 

ustawionych kryształów gipsy szklicowe, B - gipsy stromatolitowe (Kasprzyk 1993), C-D - 
to gipsy selenitowe zbudowane z kryształów o szablastym kształcie oraz gipsy drobno-

krystaliczne z gniazdami takich kryształów, E – gipsy drobnokrystaliczne zbite z wkładkami 
iłów, F - gipsy selenitowe szablaste górne, G – gipsy klastyczne (głównie gipsy laminowane 

i zbite). We wschodniej części basenu, od okolic Horodenki, profile gipsowe raptownie 
zmieniają się. Niektóre warstwy zanikają, zaś pojawiają się warstwy inaczej wykształcone, 

tworzące odmienne jednostki litostratygraficzne oznaczone literami M, SV i SH (Bąbel 
2005a). Jednostki te mają charakter osadów autochtonicznych. Jednostka M to gipsy 

mikrobialitowe (stromatolitowe), SV - gipsy selenitowe szablaste, zbudowane z kryształów 
o innej charakterystyce krystalograficznej niŜ w jednostkach C-D i F. Jednostka SH to gipsy 

selenitowe szablaste zbudowane z kryształów ułoŜonych horyzontalnie. W najbardziej 
wschodniej części basenu, w pasie od Czortkowa, przez Borszczów, Kudrincy, okolice 
Chocimia, po Mamałygę (ukr. Czortkiw, Borszcziw, Kudrynci, Hotin), profile gipsowe 

obejmują prawie wyłącznie gipsy mikrobialitowe (jednostka M) i w części stropowej są 
zerodowane.  

 

Budowa geologiczna rejonu Mamałygi i wykształcenie badeńskich gipsów 
Utwory badenu w rejonie Mamałygi leŜą bezpośrednio na zerodowanych piaskowcach i 

wapieniach górnej kredy, a przykryte są czwartorzędowymi utworami aluwialnymi, osad-

zonymi na dawnych tarasach rzecznych (Klimchouk i Andrejchuk 2005), i/lub lessami (Fig. 
3). Baden jest wykształcony jako piaski i margle w dolnej części profilu, gipsy o miąŜszości 

ok. 25 m w środkowej części i wapienie mikrokrystaliczne, rodoidowe, piaskowce i iły w 
górnej części profilu (Klimchouk i Andrejchuk 2005). W pobliskich Stalniwciach gips osią-

ga prawie 35 m miąŜszości (Kołtun i in. 1972, s. 59).  
Gipsy odsłonięte w kamieniołomie Mamałyga reprezentują jednostkę litostratygraficzną 

M, w całości autochtoniczną. Podobnie, jako gipsy mikrobialitowe, wykształcone są gipsy 
w kamieniołomie Kriva, ok. 3 km na EWE od Mamałygi (w Mołdawii, tuŜ przy granicy z 

Ukrainą, Fig. 1). W nieczynnym kamieniołomie Stalniwci (rum. Stalineşti), na terenie Ukra-
iny ok. 4 km na WNW od kamieniołomu Mamałyga (Fig. 1), pojawiają się gipsy jednostki 

SV zbudowane z horyzontalnie ułoŜonych kryształów. Wymienione trzy kamieniołomy to  
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Fig. 3. Schematyczny profil geologiczny osadów w rejonie Mamałygi (według: Klimchouk i 

Andrejchuk 2005 i obserwacji własnych). 
 

najlepiej odsłonięte profile gipsowe na omawianym obszarze. Doskonałym odsłonięciem 
jest równieŜ opisana w dalszym tekście jaskinia Zołuszka w Krivej (Fig. 1). Inne odsłonię-

cia znajdują się nieopodal w Rumunii, w okolicach Darabani (Fig. 1, Macovei & Atanasiu 
1931, Cehlarov & łibuleac 1996, Peryt i in. 2004), a takŜe na północ od Mamłygi wokół 

Chocima (ukr. Hotina) nad Dniestrem (Sidorenko 1904). Profile sedymentologiczne i opisy 
odsłonięć gipsowych z omawianego obszaru przedstawili Peryt i in. (1994, 1995, 2004), T. 

Peryt i D. Peryt (1994a, b), Peryt (1996, 2001) i Bąbel (2005a, Appendix). 
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Wykształcenie i środowisko sedymentacji osadów gipsowych w kamieniołomie Ma-

małyga 
W kamieniołomie Mamałyga odsłania się profil utworów zaczynający się od gipsów, 

przykryty wapieniami rodoidowymi, iłami i lessami (Fig. 4). Wapienie rodoidowe leŜą na 
nierównej, skrasowiałej powierzchni gipsów (Fig. 4B). Miejscami na powierzchni tej wystę-

puje masywny wapień (wapień „ratyński”; Peryt & Peryt 1994a, b).  
W kamieniołomie Mamałyga odsłaniają się dwie facje osadów gipsowych: (i) gipsy mik-

robialitowe tradycyjnie zwane stromatolitowymi (Fig. 5, 6), (ii) gipsy selenitowo-mikrobia-
litowe (Fig. 7). Ta ostatnia facja, najlepiej odsłonięta w kamieniołomie w Stalniwciach, jest 

słabo reprezentowana, pojawia się miejscami w spągowej i stropowej części profilu. Domi-
nującym minerałem jest gips. W gipsie częste są domieszki pelitu kalcytowego i dolomito-

wego (Fig. 7A). 
 

Gipsy mikrobialitowe  

Osady te zbudowane są z drobno- i mikrokrystalicznego gipsu ujawniającego mniej lub 

bardziej wyraźną, milimetrowej skali falistą laminację, z charakterystycznymi krenulacjami 
(Fig. 5). Laminy są wygięte w serię współkształtnych małych kopułek, przypominających 

kształtem maty mikrobialne o kopułkowatej morfologii. Osady te zostały zinterpretowane 
jako stromatolity lub mikrobiality gipsowe (Peryt 1996, Bąbel 2005b).  

Mikrobiality gipsowe to osady, przyrastające wskutek: (i) chwytania i wiązania detry-

tycznego osadu gipsowego przez bentosowy zespół mikrobialny i/lub (ii) tworzenia przez 
ten zespół ośrodka wytrącania gipsu (porównaj Burne & Moore 1987). Badane mikrobiality 

powstały przede wszystkim wskutek pasywnego wytrącenia gipsu w obrębie lub na po-
wierzchni mat mikrobialnych lub bentosowych zespołów mikrobialnych (Bąbel i in. 2008).  

Gipsy omawianej facji tworzyły się przy współudziale mat mikrobialnych o kopułko-
watej morfologii (podobnych do tych, które moŜna dziś zobaczyć latem w płytkich kałuŜach 

i stawach na dnie kamieniołomu Mamałyga). Powstawały one na rozległych, na wpół wynu-
rzonych płyciznach w basenie ewaporacyjnym, okresowo zalewanych bogatymi w siarczan 

wapnia solankami napływającymi z wnętrza basenu.  
W obrębie tych osadów występują wkładki klastycznego, laminowanego gipsu (Fig. 6). 

Gips ten osadzał się w zagłębieniach między mikrobialitowymi kopułami, a takŜe w płyt-
kich płaskodennych kanałach przecinających płycizny ewaporacyjne (Bąbel 2007). Kanała-

mi tymi przepływały solanki, z wnętrza basenu, jak teŜ niekiedy wody opadowe z materia-
łem ilastym, spłukanym z lądu przez deszcze. W obrębie tych kanałów i na ich brzegach 

występują równieŜ drobne kopuły mikrobialitowe (Fig. 6), które tworzyły się wskutek 
chwytania i wiązania detrytycznego osadu gipsowego przez bentosowy zespół mikrobialny  
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Fig. 4. Gipsy i osady nadgipsowe w kamieniołomie Mamałyga. 
A – sekwencja utworów badeńskich i czwartorzędowych, ściana północna kamieniołomu. 
B – nierówna, skrasowiała powierzchnia stropowa gipsów z osadami wyŜej leŜącymi. 
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Fig. 5. Gipsy mikrobialitowe w kamieniołomie w Mamałydze. 
A – gips mikrobialitowy, widok na powierzchni skrasowiałej, gr – gips klastyczny, s – selenit. 
B – gips mikrobialitowy, widoczne kopułki i krenulacje na świeŜej powierzchni skalnej. 
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Fig. 6. Gipsowe kopuły mikrobialitowe i gipsy klastyczne wypełniające struktury kanałowe, ka-

mieniołom Mamałyga. 
A – Kopuły mikrobialitowe w obrębie laminowanego klastycznego gipsu wypełniającego kana-ły, km – 

kopuły mikrobialitowe in situ, kr – kopuły redeponowane. 
B – Kopuły mikrobialitowe w obrębie gipsu klastycznego, który wypełnia kanały. 



178                           M. Bąbel, D. Olszewska-Nejbert, A. Boguckyj, A. Jacyszyn, M. Śliwiński 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Fig. 7. Gipsy selenitowo-mikrobialitowe i klastyczne.  
A – Gips selenitowo-mikrobialitowy, z kryształami selenitu rosnącymi do dołu, m – drobnokry-staliczny 

gips mikrobialitowy, s – selenit, w – pelit kalcytowy. 
B – Gips selenitowy i klastyczny, gk – gips klastyczny, s – selenit. 
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(Bąbel i in. 2008). Kopuły ulegały wczesnej lityfikcji o czym świadczą redeponowane klas-

ty takich kopuł spotykane w obrębie warstewek gipsu klastycznego (Fig. 6A).  
Współczesnymi odpowiednikami tych środowisk są obrzeŜa nadmorskich salin Morza 

Czerwonego, Zatoki Perskiej i Australii (patrz Bąbel 2005b). 
 

Gipsy selenitowo-mikrobialitowe 

Osady są zbudowane z duŜych (od 0,2 do 30 cm długości) kryształów gipsu (selenitu) 

tkwiących w obrębie gipsu drobnokrystalicznego, mikrobialitowego, często z reliktami la-
minacji pochodzenia mikrobialnego (Fig. 7). Kryształy przewaŜnie układają się horyzon-

talnie, tworzą bezładne skupienia lub struktury kopułowate. Kryształy mają barwę Ŝółtą, 
miodową do ciemnobrązowej, ze względu na inkluzje substancji organicznych. 

Współczesnym odpowiednikiem tej wyjątkowej facji są osady jeziora Inneston na pół-
wyspie York w Australii, gdzie kryształy selenitu rosną w obrębie mat mikrobialnych na 

głębokości paru metrów, często tworząc struktury kopułowate podobne do kopuł stromatoli-
towych (patrz Warren 2006, oraz szczegółowa interpretacja w: Bąbel 2005b).  

 
Przewarstwienia w gipsach 

W kamieniołomie widoczne są horyzontalne powierzchnie nieciągłości (Fig. 8B). Prze-
waŜnie moŜna je prześledzić w całym kamieniołomie, niektóre obocznie zanikają. Więk-
szość z nich to powierzchnie pokryte materiałem ilastym i marglistym. W niektórych grub-

szych (do kilku centymetrów) przewarstwieniach marglistych w dolnej części kamienio-
łomu widoczne są warstwowania przekątne i zmarszczkowe (zmarszczki prądowe). W jed-

nym z tych przewarstwień występuje materiał piroklastyczny (Bąbel 2005a, Appendix, fig. 
18A). Występują równieŜ wkładki wapienne. W Krivej wkładka taka pojawia się miejscami 

w dolnej części profilu gipsów. Masywny wapień osiąga tam miąŜszość do 0,7 m i jest 
przykryty niebiesko-szarą gliną o miąŜszości do 0,1 m (Roszka i in. 1968). W Mamałydze 

podobna wkładka wapienna, mająca kilka cm miąŜszości, występuje w górnej części 
profilu, 8,3 m poniŜej stropu gipsów (Peryt i in. 2004). Zawiera ona bioklasty morskiej 

fauny: bentosowe otwornice, małŜe i jeŜowce (Peryt 2001).  
Wkładki ilaste, margliste i wzbogacone w materiał piroklastyczny reprezentują zapewne 

materiał spłukany z lądu przez okresowe deszcze i przetransportowany na obszar płycizny 
ewaporacyjnej przez spływy pokrywowe. Spłukaniu i redepozycji mogły ulec równieŜ 

popioły wulkaniczne osadzone na wynurzonych częściach płycizny.  
Wkładka wapienna występująca w górnej części profilu została zinterpretowana przez 

Peryta (2001) jako osad morski utworzony wskutek zatopienia płycizny ewaporacyjnej wo-
dami morskimi, które wtargnęły do basenu ewaporacyjnego podczas spiętrzenia sztormo-

wego.  



180                           M. Bąbel, D. Olszewska-Nejbert, A. Boguckyj, A. Jacyszyn, M. Śliwiński 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Fig. 8. Wykształcenie gipsów i formy krasowe w kamieniołomie Mamałyga. 
A – poziom jaskiń krasowych w gipsach (wskazany strzałkami). 
B – wkładki margliste i wkładki z materiałem piroklastycznym w gipsach (wskazane czarnymi 

grotami), w górnej części jedna z jaskiń krasowych w gipsach. 
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Kras gipsowy 
Cała wschodnia cześć wychodni badeńskich gipsów w zapadlisku, tj. Podole i Bukowina, 

charakteryzuje się występowaniem wyjątkowo licznych i duŜych jaskiń krasowych z bardzo 

gęstą siecią korytarzy (Dublanskij & Łomajew 1980, Klimczuk i in. 1995). Jaskinie tego ty-
pu nie zostały rozpoznane na pozostałej części wychodni gipsowych. We wschodniej części 

basenu strop gipsów wykazuje bardzo wyraźne ślady erozji i krasu (w postaci wyjątkowo 
głębokich lejów krasowych), który miał miejsce przed depozycją wyŜej leŜących warstw 

badeńskich, tzw. wapieni „ratyńskich” (Kołtun i in. 1972, Prysjazhnjuk 1998). Niekiedy ob-
serwuje się materiał węglanowy pochodzenia badeńskiego głęboko wnikający od góry w 

obręb szczelin w gipsach (nawet na głębokość kilkunastu metrów), oraz tworzący warstwo-
wane zlityfikowane osady wewnętrzne całkowicie wypełniające kawerny w gipsach, np. w 

Jaskini Optymistycznej, Ozernej, Wertebie, Jubilejnej, Zołuszce, w odsłonięciach po-
wierzchniowych w Anadołach, Stalniwciach, a takŜe w Mamałydze (Peryt 1998; 2001, p. 

1114; Klimchouk & Andrejchuk 2005; Jerzy Głazek, inf. ustana, lata 90.; Klimchouk 2009, 
fig. 13; obserwacje własne M.B.). Ten starszy, badeński kras mógł być związany wynurze-

niem osadów gipsowych na dyskutowanym obszarze w czasie lub wkrótce po epizodzie 
ewaporacji w zapadlisku (Peryt i in. 1998). Wydaje się, Ŝe część współcześnie istniejących 

jaskiń gipsowych wykorzystuje wcześniejsze, badeńskie systemy szczelin i jaskiń kraso-
wych (Alexander Klimczuk, inf. ustna 1994 r., Peryt 1998). 

W okolicy Mamałygi największą jaskinią krasową w gipsach jest Zołuszka, odkryta pod-

czas eksploatacji i odwadniania kamieniołomu w Krivej w 1977 r. (Dublanskij & Łomajew 
1980). Jaskinia ta leŜy na terenie Mołdawii i Ukrainy i ma labiryntową sieć korytarzy o 

łącznej długości 92 km. Uchodzi ona za trzecią pod względem długości na świecie jaskinię 
gipsową i pierwszą, jeśli chodzi o objętość (Klimchouk & Andrejchuk 2005). Wejście do 

jaskini znajduje się na terenie Mołdawii, w kamieniołomie Kriva. Osobliwością jaskini są 
Ŝelazisto-manganowe utwory naciekowe (Wołkow 1988, Andrejchuk & Klimchouk 2001). 

Na obszarze Ukrainy, w międzyrzeczu Seretu i Niczławy, w gipsach badeńskich znajdują 
się inne wielkie labiryntowe jaskinie: w tym pierwsza i druga pod względem długości ko-

rytarzy gipsowa jaskinia na świecie: Optymistyczna (214 km) i Ozerna (111 km), (Klim-
chouk & Andrejchuk 2005). Niewielka jaskinia znajduje się równieŜ w kamieniołomie Stal-

niwci (Dublanskij & Łomajew 1980). 
Jaskinia Zołuszka w Krivej, gdzie gipsy osiągają 27 m miąŜszości (Roszka i in. 1968), 

ma dwa poziomy korytarzy. Piętro górne leŜy kilka metrów (do 10 m) poniŜej stropu gip-
sów, piętro dolne znajduje się w spągowej części gipsów i jest zatopione (Andrejchuk & 

Klimchouk 2001). Oba poziomy połączone są systemem wysokich kominów krasowych. 
Widoczny w górnej części kamieniołomu Mamałyga poziom jaskiń (Fig. 8) prawdopodob-

nie odpowiada górnemu piętru korytarzy w Zołuszce. Podobnie jak w Zołuszce, w kamie- 
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niołomie Mamałyga widoczne są głębokie, podobne do kominów leje krasowe sięgające dna 

kamieniołomu (Fig. 9A). 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Fig. 9. Formy krasowe w gipsach w kamieniołomie Mamałyga. 
A – leje krasowe (wskazane strzałkami) wypełnione iłami. 
B – współczesne drobne Ŝłobki krasowe (Ŝk) widoczne na powierzchni gipsu. 



Gipsy rejonu Mamałygi…                                                                                                    183 

 
Okolice Mamałygi są rejonem potencjalnych zagroŜeń związanych ze współczesnym, 

podziemnym rozpuszczaniem gipsów i tworzeniem się zapadliskowych lejów krasowych. 
Niedawno, w 1998 r., w miejscowości Dankiwcy, 12 km na północ od Mamałygi, powstało 

zapadlisko krasowe w kształcie studni o średnicy kilku metrów i głębokości 22 m (Klim-
chouk & Andrejchuk 2005). O szybkości współczesnych procesów krasowych mogą świad-

czyć struktury krasowe tworzące się w nieczynnym kamieniołomie Stalniwci. Na ścianach 
tego kamieniołomu powstają głębokie Ŝłobki krasowe. Rozwijają się takŜe wietrzeniowe 

naskorupienia gipsowe, podobne do form opisywanych z krajów śródziemnomorskich (Fer-
rarese i in. 2002). Na dnie kamieniołomu tworzą się specyficzne struktury kopułowate 

zwane tumulusami gipsowymi, powstające wskutek odspajania się takich naskorupień od 
podłoŜa (Bogucki i in. 2008). Drobne Ŝłobki krasowe rozwijają się szybko równieŜ na 

gipsowych ścianach i blokach skalnych w Mamałydze (Fig. 9B). 
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Summary 
The Badenian (Middle Miocene) gypsum deposits at the environs of Mamalyha, western Ukra-

ine, are about 25 m thick and are represented by mostly fine-crystalline gypsum microbialite facies. 
The selenite-gypsum microbialite facies, which contains large (0.2-50 cm) gypsum crystals, is 
poorly represented and well exposed only in the abandoned Stalnivtsi quarry. The gypsum deposits 
are exploited in two big quarries: at Mamalyha, in Ukraine, and at nearby Kriva, in Moldova. The 
karst forms are developed in gypsum rocks and include caves (such as the Zoloushka cave, at Kriva, 
92 km long) and surface forms: gypsum weathering crusts and gypsum tumuli. 
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Розріз Мамалига репрезентує алювій високої (п’ятої?) тераси Пруту та покривну 

лесово-ґрунтову серію з добре розвиненими лубенськими похованими ґрунтами. Він 

дуже важливий у проблематиці “леси і тераси”, а також “леси і карст”. 
Профіль розташований у гіпсовому кар’єрі с. Мамалига Чернівецької обл., на ліво-

му березі р. Прут. Геоморфологічно – це висока тераса річки Прут, її абсолютна ви-
сота близько 145–150 м, відносна, над урізом води у р. Прут, близько 40 м. У цоколі 

тераси баденські гіпси і ангідрити,  потужність яких близько 30 м, і ратинські вапняки 
потужністю біля 3 м. На них залягає алювій високої тераси Пруту і покривна лесово-

ґрунтова серія. Опис розрізу плейстоцену проводимо по всій стінці північної експо-
зиції. Розріз скомпоновано на підставі зачисток різних відрізків з тим розрахунком, 

щоб він був найповнішим (рис. 1). 
 Потужність, м 

Сучасний ґрунт (очевидно, ґрунтовий комплекс). Має 

добре диференційований профіль. 
     Гумусовий (Н) горизонт має потужність 0,35 м. Він 

складений супісками  темно-сірими (10YR6/2), невза-
ємодіючими з соляною кислотою. Горизонт антропоген-

но порушений, особливо у верхній частині. У нижній 
частині інтенсивно перероблений червоточинами. Пере-

хід поступовий. 
     Ілювіальний (І) горизонт має потужність 0,65 м. Скла-

дений суглинками, у верхній частині світло-бурими (10YR6/3), 
а у нижній – темно-бурими (10YR6/2), макропористими, 

вертикально тріщинуватими, переробленими червоточи-
нами, безкарбонатними. Перехід ясний, за зміною кольо- 

ру, з’явою карбонатності, зміною характеру тріщинуватості. 
     Горизонт С – лес жовтувато-сірий (7,5YR8/4), сірий 

(10YR4/2), досить однорідний, макропористий, з вели- 
кою кількістю псевдоміцелію, а також невеличким (до 
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Рис. 1. Розріз Мамалига. 
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1 см) карбонатними конкреціями. У шарі багато червото-
чин діаметром до 1 см і кротовин діаметром до 7 см, за-

повнених, головно, матеріалом з горизонту І сучасного 
ґрунту. Горизонт значно змінений процесами сучасного 

чорноземного ґрунтотворення. Перехід ясний. 
Лес супіщаний, збагачений піском, світло-коричневий, із 

зеленуватим відтінком (10YR7/4), дуже однорідний, з ве-
ликою кількістю псевдоміцелію. Псевдоміцелію тут де-

що менше, ніж у залягаючому вище горизонті. Супіски 
містять карбонатні конкреції діаметром до 3 см, бурх-

ливо взаємодіють із соляною кислотою. Нижня границя 
ерозійна, різка, змінюється характер порід. На контакті 

трапляються поодинокі гальки пісковиків. 
Опис профілю пересунуто на 30 м східніше, по тій самій 

стінці. На цьому відрізку під описаними вище породами 
з’являються рештки (“коріння”) викопних ґрунтів типу 

солотвин (лубенські), а підстелюючі ці ґрунти породи 
мають більшу потужність (інтервал 2,45–4,4 м), ніж у за-
значеному фрагменті. 

     Комплекс ґрунтів типу солотвин репрезентований тут 
винятково найнижчими фрагментами клиноподібних 

структур, які розчленовані системами тріщин, часто кли-
ноподібних, що розпочинаються у лесі і лесом заповнені. 

У комплексі солотвинських ґрунтів можна виділити дві 
стратиграфічні одиниці. 

     Ґрунт старший (першої фази ґрунтоутворення, закон-
сервованої у першій генерації клиноподібних структур). 

Це клиноподібні структури, найглибша частина яких має 
характер вузьких гумусованих тріщин типу косм. Мак-

симальна глибина цих структур не перебільшує 1,0 м, 
максимальна ширина у верхній частині 0,2–0,3 м, від-

стань між тріщинами близько 1 м. Характер наповню-
вача тріщин субвертикальний, його колір коричневий 

(10YR6/3). Матеріал карбонатний: карбонати вторинні. 
Це, головно, карбонатні дутики й псевдоміцелій. 

      Ґрунт молодший (другої фази ґрунтоутворення, за-
консервований у другій генерації клиноподібних струк- 
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тур). Він також репрезентований винятково клиноподіб-
ними структурами із субвертикальним (“косматим”) ха-

рактером наповнювача. Глибина цих структур (їхня верх-
ня частина здебільшого денудована) становить 1,0–1,3 м, 

відстань між ними близько 1 м. Вони також розбиті ко-
сими лесовими тріщинами шириною від кількох мілі-

метрів до кількох десятків сантиметрів. Заповнені струк-
тури суглинистим матеріалом темно-коричневого кольо-

ру (10YR3/4), карбонатним (карбонати вторинні – псев-
доміцелій). Для цього ґрунту характерні великі (біля  

10 см) кротовини і спальні камери довжиною до 0,4 м і 
висотою до 0,2 м. 

Третя генерація клиноподібних структур. Ці структури 
молодші від солотвинського ґрунтоутворення. Це або 

глибокі вузькі тріщинні структури (у верхній частині 
їхня ширина до 0,1 м, глибина понад 1,5 м), або крупніші 

структури (ширина до 0,5 м і глибина понад 1,0 м). У 
випадку крупніших структур простежено відгинання 
вміщуючих порід до верху, що може свідчити про їхнє 

кріогенне походження. Відстань між структурами дося-
гає 1 м і більше. Заповнені структури світло-коричневим 

лесом (10YR7/4), макропористим, карбонатним, з пооди-
нокими карбонатними дутиками та псевдоміцелієм. 

У лесовидних породах, що вміщують генерації описаних 
структур, тобто в інтервалі 2,45–4,4 м, простежену чітку 

двох’ярусну будову, що підкреслюється особливостями 
оглеєння, оманганування, озалізнення тощо. 

Супіски плямистого забарвлення, переважаючий колір – 
голубувато-сірий (2,5YR8/1), у нижній частині шару – 

плями бурого озалізнення. Супіски бурхливо взаємо-
діють із соляною кислотою. У шарі чимало червоточин 

діаметром до 1 см, заповнених гумусованим супіщаним 
матеріалом. Тут також простежено збагаченість чорними 

і бурими залізисто-мангановими конкреціями, часто пух-
кими, до 1 см діаметром. Трапляються також (до 1 см) кар-

бонатні дутики, які концентруються або у вертикальних трі-
щинах, або тяжіють до нижнього контакту. Перехід поступовий. 
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Супіски однорідніші від описаних вище, можливо, вод-

ної генези (субаквальна відміна лесу?). Тут менша кіль-
кість карбонатів, вони, зазвичай, концентруються у гори-

зонтальних смугах. Колір порід голубувато-сірий (2,5 YR7/2), 
на його фоні добре вирізняються плями бурого озаліз-

нення, тонкі (до 1 см) проверстки дуже карбонатного ма-
теріалу (майже білого), пухкі, головно, чорні, залізисто-

манганові новоутворення діаметром до 1 см. Нижня гра-
ниця ерозійна, різка. Нижче залягають або піски, або 

гравійно-галечниковий матеріал. 
Алювій високої тераси Пруту. Породи чітко шаруваті, в 

деяких ритмах простежена коса верстуватість. Потуж-
ність окремих прошарків (ритмів) змінюється від 5–10 см 

до 1,0–1,5 м. Літологічно це матеріал, складений з добре 
обкатаної дрібної та середньої гальки, з поодинокими 

прошарками та лінзами пісків. Співвідношення піску та 
гальки орієнтовно можна оцінити як 2:8, тобто галька 

явно домінує. Колір алювію, особливо пісків, різний. Він 
сірий, іржаво-бурий, місцями з явним зеленуватим від-

тінком. Піски здебільшого різнозернисті, іноді містять 
лінзи супіщаного матеріалу невеликої потужності. У 

складі грубоуламкового матеріалу домінають червоні і 
чорні силіцити з дуже гладкою (полірованою) поверх-

нею, різноманітні (головно, сірого кольору) пісковики, 
кварц, скам’яніле дерево тощо. У деяких прошарках і 
лінзах червоні силіцити різко переважають. В окремих 

лінзах щільність матеріалу така висока, що порода на-
гадує конгломерат. Розміри уламків, головно, до 10 см у 

поперечнику. 
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(іноді до 8,9) 
 

 

 

Ми досліджуємо профіль з 2002 р. У 2009 р. на новій (східній) стінці кар’єру 
констатуємо дещо іншу будову покривної пачки, меншу денудованість комплексу 

“чорних” (лубенських) ґрунтів. Цікавим є вплив на розвиток плейстоценової лесово-
ґрунтовї серії активного гіпсового карсту. Добре видно, що давні лубенські ґрунти у 

карстових лійках прогинаються, зменшуються у потужності та навіть денудуються. 
При цьому у лійках з’являються і зберігаються фрагменти молодших ґрунтів, а особ-

ливо лесів. Це нова проблема, яка потребує вивчення – проблема “леси і  



192                                                                                                    А. Богуцький, М. Ланчонт 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Рис. 2. Розріз Мамалига: результати лабораторного вивчення порід. 
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карст”. Деякі результати лабораторних досліджень відкладів розрізу Мамалига на-
ведено на рис. 2. 

 
Summary 
Geological section Mamalyha represents the alluvium of high (5-th ?) terrace of the Prut river 

and covering loess-soil series with good developed luben buried soils. It is very important for 
solving problems “loesses and terraces” as well as “loesses and karst”. The section is located in 
gypsum open pit in Mamalyha settlement (Chernivtsi district, Pokuttia). The paper consists of the 
detail description of the section and some results of analytical investigations of the sediments 
including their age ascertaining by thermoluminescent method. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



УДК 551.79 

GRANICA BRUNHES-MATUYAMA A LICZBA I WIEK ZLODOWACEŃ 
SKANDYNAWSKICH W CZWARTORZĘDZIE POLSKI 

 

Leszek Lindner 
 

Instytut Geologii Podstawowej, Uniwersytet Warszawski 

ul. świrki i Wigury, 93, Warszawa,  02-08, Polska 

 

W pracach nad zlodowaceniami skandynawskimi w czwartorzędzie Polski niezwykle 
istotna rola winna przypadać badaniom paleomagnetycznym. Badania te, obok analizy 

paleobotanicznej, paleozoologicznej, paleopedologicznej i litologicznej osadów oraz tzw. 
datowań bezwzględnych, dają moŜliwość określania pozycji wiekowych i korelacji wyróŜ-

nianych w czwartorzędzie ochłodzeń i ociepleń klimatycznych o charakterze globalnym 
(m.in. Westphal 1993, Heller, Evans 1995, Bahmutow 2006). 

Szczególna uwaga poświęcona jest w tym względzie trzem ostatnim chronom paleomag-
netycznym: Gauss (polaryzacja normalna od 3570 tys. lat BP do 2600 tys. lat BP), Matuya-

ma (polaryzacja odwrotna od 2600 tys. lat BP do 780 tys. lat BP) i Brunhes (polaryzacja 
normalna od 780 tys. lat BP do dziś). WiąŜę się ona z tym, Ŝe granica Matuyama-Gauss 

(2600 tys. lat BP) to ustalona ostatnio dolna granica czwartorzędu a granica Brunhes-
Matuyama (780 tys. lat BP) to jeden z najwaŜniejszych momentów w identyfikacji pozycji 
wiekowych środkowoplejstoceńskich zlodowaceń i interglacjałów. 

Wykonane w przeciągu minionego piętnastolecia uściślenia granicy Brunhes-Matuyama 
pozwoliły precyzyjnie ulokować ją – 778,8 ± 2,5 tys. lat BP (Tauxe i in. 1996) – w obrębie 

19 stadium izotopowego tlenu w osadach głębokomorskich (19 MOIS), określającego inter-
glacjalne warunki klimatyczne (Bassinot i in. 1994). 

W Polsce granica Brunhes-Matuyama została dotychczas początkowo zidentyfikowana w 
glinach jaskiniowych stanowiska Kozi Grzbiet (ryc. 1–4) będącego odsłonięciem utworów 

jaskiniowych (Głazek i in. 1976, 1977). Gliny te zaliczono do interglacjału kozi grzbiet, 
dawniej określanego jako interglacjał małopolski (por. Ber i in. 2007, Lindner, Marks 2007, 

2008). Odznaczają się one (ryc. 2) bogatym nagromadzeniem szczątków faunistycznych 
obejmujących liczne kości i zęby ssaków, płazów i gadów oraz muszle ślimaków lądowych, 

które łącznie reprezentują warunki klimatyczne odpowiadające kromerowi II badaczy 
holenderskich. Wiek FCl/P szczątków kostnych tego stanowiska określono na 700–550 tys. 

lat BP a wiek TL wyŜej leŜących piasków na 440–400 tys. lat BP. Piaski te związano z 
akumulacją wodnolodowcową (kemową) w czasie schyłkowej części zlodowacenia san 2 

(ryc. 4). Analiza składu mineralnego niŜej leŜących osadów jaskiniowych tego stanowiska 
wykazała obecność w nich m.in. piroksenów pochodzących z niszczenia skał pochodzenia  
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skandynawskiego i glaukonitu pochodzącego z okruchów skał kredowych stanowiących w 

tym rejonie materiał erratyczny. Występowanie tych minerałów w glinach jaskiniowych i 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ryc. 1. Stanowiska paleomagnetyczne oraz główne stanowiska osadów jeziornych na tle maksy-

malnych zasięgów lądolodów skandynawskich oraz ich stadiałów i faz recesyjnych wyraŜonych 
osadami na powierzchni terenu Polski: 1 - stanowiska paleomagnetyczne; 2 - stanowiska osadów 
jeziornych: preglacjał (Ró – RóŜce) oraz interglacjałów: augustów (Ce – Ceteń), ferdynandów (Po – 
Podgórze), mazowsze (Ol – Olszewice, Za – Zakrucze, BŁ – Białe Ługi, Mi – Mikorzyn), zbójno 
(Zb – Zbójno, KM – Konin Marantów) i eem (Be – Bedlno, Sł – Sławno). 

 
Fig. 1. Palaeomagnetic sites and the main sites of lake deposits with regard to the maximal ranges of 

Scandinavian glaciations and their stadials and recessive phases expressed by deposits in the area of Poland: 
1 - palaeomagnetic sites; 2 - sites with lake deposits: Pre-Glacial (Ró – RóŜce) and interglacials: 
Augustovian (Ce – Ceteń), Ferdynandovian (Po – Podgórze), Mazovian (Ol – Olszewice, Za – Zakrucze, BŁ 
– Białe Ługi, Mi – Mikorzyn), Zbójnian (Zb – Zbójno, KM – Konin Marantów) and Eemian (Be – Bedlno, 
Sł – Sławno). 
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Ryc. 2. Profil stanowiska Kozi Grzbiet – według Głazka i in. (1977), uzupełniony: 1 - piaski;  

2 - gliny jaskiniowe; 3 - ił „zbrekcjonowany”; 4 - czerwone piaski ilaste z wkładkami iłu;  
5 - wiśniowe piaski ilaste; 6 - ił Ŝółtobrązowy; 7 - okruchy wapieni; 8 – szczątki kostne i zęby;  
9 - bloki wapieni; 10 - szczątki malakofauny. 

 
Fig. 2. Lithological column of the Kozi Grzbiet site - after Głazek et al. (1977), supplemented: 1 - sands; 

2 - cave clays; 3 - ‘breccia’ clays; 4 - red clayey sands with clay intercalations; 5 - cherry-red clayey sands;  
6 - yellow-brown clays; 7 - limestone fragments; 8 - bone remains and teeth; 9 – limestone blocks;  
10 - malacofauna.  
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Ryc. 3. Wyniki badań paleomagnetycznych profilu Kozi Grzbiet – według Tuchołki (Głazek i in. 

1977). 
 
Fig. 3. Results of palaeomagnetic analysis of the Kozi Grzbiet site – after Tuchołka (Glazek et al. 1977). 

 
Drugim stanowiskiem na obszarze Polski w którym stosunkowo niedawno zidentyfiko-

wano granicę Brunhes-Matuyama jest stanowisko Kończyce (ryc. 1) w zachodniej części 
Kotliny Oświęcimskiej (Nawrocki w: Wójcik i in. 2004). W stanowisku tym badaniami 

paleomagnetycznymi objęto dwa profile (Kończyce B i C). Z przeprowadzonych badań 
wynika, Ŝe granica Brunhes-Matuyama zachowana jest w górnej serii mułków organicznych 

profilu Kończyce B reprezentujących warunki interglacjalne (ferdynandów?, kozi grzbiet?) 
poniŜej których zachowana jest seria osadów rzecznych a pod nimi dolna seria mułków  
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Ryc. 4. Schemat ewolucji paleogeograficznej rejonu Koziego Grzbietu w czasie zlodowaceń 

południowopolskich - według Lindnera (Głazek i in. 1977). 
 
Fig. 4. Scheme of palaeogeographic evolution of the Kozi Grzbiet area during the South-Polish 

Glaciations – after Lindner (Głazek et al. 1977). 
 

organicznych i glina lodowcowa utoŜsamiana przez wyŜej cytowanych badaczy ze „zlo-
dowaceniem olzy” lub „zlodowaceniem karpackim” – starszym od zlodowacenia południo-

wopolskiego w jego klasycznym rozumieniu. Zdaniem autora niniejszej pracy nic nie stoi na 
przeszkodzie aby uznać osady tego zlodowacenia za odpowiednik zlodowacenia nida. 

Próba określenia granicy Brunhes-Matuyama w Witowie koło Koszyc (Nawrocki, Wój-
cik 1990) wykazała, Ŝe osady „serii witowskiej” utoŜsamianej z miocenem (Łyczewska 

1948), preglacjałem (DŜułyński i in. 1968) lub zlodowaceniami południowopolskimi (m.in. 
Lindner 1988) odznaczają się polaryzacją odwrotną (Matuyama) i w świetle badań paleo-

botanicznych przynaleŜą do miocenu (Brud, Worobiec 2003). LeŜące wyŜej plejstoceńs-
kie(?) iły, mułki ilaste i iłowce charakteryzuje polarność mieszana (Nawrocki, Wójcik 

1990). Podjęta niedawno próba określenia granicy Brunhes-Matuyama w stanowiskach 
Niwa Babicka i Wylezin (ryc. 1) nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. W nawierconych 

osadach w Niwie Babickiej zdaniem Nawrockiego (Krupiński i in. 2004), z uwagi na 
istniejącą tu lukę stratygraficzną, stwierdzono jedynie, Ŝe „osady preglacjalne zostały aku-

mulowane w epoce paleomagnetycznej Matuyama i są starsze niŜ 783 ka, a utwory zlodo- 
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wacenia odry w epoce paleomagnetycznej Brunhes”. Natomiast nawiercone w otworze Wy-

lezin osady zlodowaceń południowopolskich (san 1 i san 2) wykazały polaryzację dodatnią 
(Brunhes). 

Na Ukrainie granica Brunhes-Matuyama została zidentyfikowana w szeregu stanowis-
kach, głównie odsłonięciach osadów lessowych. W stanowiskach Wjazowok (Veklich i in. 

1984) i Roksolany (Gozik 1986) znajduje się ona w obrębie martonoskiej (mr) gleby 
kopalnej rozwiniętej na lessie przyazowskim (pr) i przykrytej lessem sulskim (sl). W sta-

nowisku Zagwizdje (Nawrocki 2002, Nawrocki i in. 2002) granica ta znajduje się w komp-
leksie glebowym o tej samej nazwie, korelowanym z glebą martonoską (Boguckyj, 

Łanczont 2002) oraz interglacjałem małopolskim w Polsce (Lindner i in. 2006), obecnie 
określanym jako interglacjał kozi grzbiet (Lindner, Marks 2007, 2008). 

RównieŜ w Czechach granica Brunhes-Matuyama została stwierdzona w kilku odsło-
nięciach lessowych. Najbardziej znanym jest profil stanowiska Czerwony Kopiec gdzie 

znajduje się ona w obrębie interglacjalnej gleby kopalnej rozwiniętej na starszym lessie – J i 
przykrytej lessem młod-szym I (Kočsi, Šibrava 1976). W ujęciu Kukli (1978) reprezentuje  

ona ocieplenie Cromer-Bilshausen lokowane poniŜej starszego zlodowacenia elstery (san 1) 
a nad ochłodzeniem łaby. 

Na obszarze Niemiec waŜnymi profilami osadów czwartorzędowych z zachowaną w nich 
granicą Brunhes-Matuyama są profile Kärlich i Voigtstedt. W profilu Kärlich (Brunnacker 
1978) granica ta znajduje się w obrębie osadów rzecznych z rozwiniętą w ich stropie glebą 

kopalną, określanych łącznie jako „cykl glacjalny Bb” korelowany w Polsce ze zlodo-
waceniem nida i interglacjałem małopolskim = kozi grzbiet (Lindner 1992). W profilu 

Voigtstedt granica ta znajduje się (Wiegank 1982) na granicy osadów reprezentujących 
ochłodzenie Helme, korelowane ze zlodowaceniem nida (Lindner 1992) a wyŜej zacho-

wanymi osadami z początkowej części (α) kompleksu Mahlis utoŜsamianego z kromerem II 
badaczy holenderskich (van Montfrans 1971). 

Na obszarze Białorusi granica Brunhes-Matuyama została stwierdzona (Sanko, Moiseyer 
1996) w profilu otworu wiertniczego Smolarka 3 koło Berezy, w obrębie osadów ilasto-

mułkowo-piaszczystych poziomu ruŜańskiego na głębokości około 65 m poniŜej po-
wierzchni terenu. Ponad tymi osadami występują mułki poziomu smorgońskiego a nad nimi 

piaski ze Ŝwirem, piaski i glina lodowcowa reprezentująca zdaniem cytowanych autorów 
zlodowacenie narew. Jeszcze wyŜej znajdują się osady mułkowe przypisywane inter-

glacjałowi korczewskiemu a nad nimi dwa poziomy glin lodowcowych oddzielone zba-
danymi palinologicznie osadami interglacjału białowieskiego = interglacjału ferdynandów 

(Lindner, Yelovicheva 1998). Mając na uwadze tak wykształcone następstwo osadów oraz 
wiek granicy Brunhes-Matuyama (780 tys. lat BP) naleŜy dopuścić moŜliwość uznania osa- 

 



200                                                                                                                                 L. Lindner 

 
dów leŜących ponad tą granicą za niewątpliwie młodsze i związane z nasunięciami lądo-

lodów skandynawskich w czasie zlodowaceń san 1 i san 2 (Lindner i in. 2001). 
 

Zlodowacenia starsze od granicy Brunhes-Matuyama 
 

Przedstawiony przegląd połoŜenia granicy Brunhes-Matuyama w reperowych stanowis-
kach czwartorzędu Polski, Ukrainy, Czech, Niemiec i Białorusi moŜe być podstawą dla 

podjęcia próby ugruntowania pozycji wiekowych zlodowaceń skandynawskich w czwarto-
rzędzie Polski. Z przeglądu tego wynika, Ŝe tylko na obszarze Polski poniŜej granicy 

Brunhes-Matuyama moŜna liczyć się z osadami lądolodów skandynawskich wiązanych ze 
zlodowaceniami narew i nida (ryc. 5). Brak osadów tych zlodowaceń na sąsiednim obszarze 

Białorusi moŜe wiązać się z mniejszym zasięgiem ówczesnych lądolodów skandynawskich 
na tamtym obszarze lub teŜ z moŜliwością ówczesnego występowania w rejonie Berezy 

obszaru nunatakowego pozbawionego pokrywy lodowej w strefie marginalnej zlodowaceń 
narew i nida. 

Badania paleomagnetyczne osadów czwartorzędowych nawierconych w północno-
wschodniej Polsce w profilu Kalejty (ryc. 1) wykazały, Ŝe osady interglacjału augustów 

oddzielające gliny lodowcowe zlodowaceń narew i nida, odznaczają się zarówno normalną 
(18 MOIS) jak i odwrotną (19 MOIS) polaryzacją magnetyczną (Nawrocki w: Ber 2000). 
Jeśli chodzi o brak śladów dwóch wymienionych zlodowaceń poniŜej granicy Brunhes-

Matuyama na obszarze południowo-wschodnich (Voigtstedt) i zachodnich (Kärlich) Nie-
miec to nie moŜna wykluczyć moŜliwości ich przyszłej identyfikacji na obszarze Mek-

lemburgii czy Pomorza Przedniego. W dolinie dolnego Renu w ówczesnych warunkach 
ekstraglacjalnych dochodziło do akumulacji osadów tarasu HT3 (por. Brunnacker 1978) a w 

przypadku dorzecza Łaby osadów tarasu E/I (Wolf 1980) korelowanego z ochłodzeniem 
Artern (Wiegank 1982).  

W Czechach jak dotychczas nie stwierdzono osadów lodowcowych mogących odpowia-
dać zlodowaceniu narew. Wykazano natomiast, Ŝe na obszarze Bramy Morawskiej zacho-

wały się osady glacjalne zlodowacenia opawy, traktowanego jako najstarsze z trzech zlo-
dowaceń elstery (Macoun 1985). NaleŜy sądzić, Ŝe na obszarze Polski zlodowaceniu opawy 

moŜe odpowiadać poziom gliny lodowcowej z profilu Kończyce B (w zachodniej części 
Kotliny Oświęcimskiej) ponad którą stwierdzono obecność granicy Brunhes-Matuyama. Jak 

wspomniano we wstępie niniejszego opracowania glina ta winna odpowiadać zlodowaceniu 
nida w czasie którego lądolód skandynawski mógł sięgać po Bramę Morawską (Lindner, 

Marks 2007, 2008). W profilu Czerwony Kopiec odpowiednikiem tego zlodowacenia jest 
zapewne poziom lessu J (por. Kočsi, Šibrava 1976, Kukla 1978). 
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Ryc. 5. Maksymalne zasięgi lądolodów skandynawskich w Górach Świętokrzyskich i połud-

niowej części NiŜu Polskiego na tle sytuacji geologicznej reperowych (por. ryc. 1) stanowisk 
osadów jeziornych preglacjału (Pp) i interglacjałów: augustów (A), kozi grzbiet (KG), ferdynandów 
(F), mazowsze (M), zbójno (Z), eem (E) oraz stwierdzone (Kozi Grzbiet) i przypuszczalne (?) 
połoŜenie granicy Brunhes-Matuyama – według Lindnera (2004), uzupełnione. 

 
Fig. 5. Maximal ranges of the Scandinavian ice-sheets in the Holy Cross Mountains and in the southern 

part of the Polish Lowlands with regard to the geological setting of the type (see Fig. 1) localities of lake 
deposits of the Pre-Glacial (Pp) and integlacials: Augustovian (A), Kozi Grzbiet (KG), Ferdynandovian (F), 
Mazovian (M), Zbójnian (Z), Eemian (E); and the determined (Kozi Grzbiet) and presumed (?) position of 
the Brunhes-Matuyama boundary – after Lindner (2004), supplemented. 
 

Na Ukrainie brak jest jednoznacznych dowodów na obecność lądolodów dwóch naj-

starszych zlodowaceń skandynawskich (por. Gozhik 1995, Lindner i in. 2007). PoniŜej gra-
nicy Brunhes-Matuyama odpowiednikiem tych zlodowaceń w tutejszych profilach lesso-

wych są lessy poziomu iliczewskiego – il i poziomu przyazowskiego – pr (GoŜik i in. 2000, 
Gozhik i in. 2001). Na Białorusi odpowiadają im zapewne osady poziomu warjaŜskie-go i 

poziomu rogaczewskiego (Wieliczkiewicz i in. 2001). 
 

Zlodowacenia młodsze od granicy Brunhes-Matuyama 
 

Z dotychczas zebranych danych i ostatnio podsumowanych w pracach Bera i in. (2007) 
oraz Lindnera i Marksa (2007, 2008) wynika, Ŝe powyŜej granicy Brunhes-Matuyama (780 
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tys. lat BP) mamy w Polsce zachowane osady glacigeniczne 6 zlodowaceń (san 1, san 2, 

liwiec, krzna, odra i wisła). Osady te wyraŜone są zarówno w postaci poziomów glin 
lodowcowych jak i towarzyszących im piasków i Ŝwirów m.in. moren czołowych, sandrów i 

kemów jak teŜ mułków zastoiskowych i iłów warwowych. Zasięgi lądolodów skandy-
nawskich w czasie tych zlodowaceń oraz wyŜej omówionych zlodowaceń starszych (narew,  

nida) przedstawiono w formie schematycznego profilu ukazującego takŜe połoŜenie 
głównych interglacjalnych stanowisk osadów jeziornych oddzielających te zlodowacenia 

(ryc. 5). Na ilustracji tej ukazano takŜe połoŜenie stanowiska Kozi Grzbiet z zaznaczoną w 
jego obrębie granicą Brunhes-Matuyama oraz przypuszczalne połoŜenie tej granicy między 

osadami zlodowaceń nida i san 1 na NiŜu Polskim. 
Na obszarze ekstraglacjalnym oraz w strefie brzeźnej zasięgu wymienionych zlodowaceń 

skandynawskich zlodowaceniom młodszym od granicy Brunhes-Matuyama w Polsce od-
powiadają znane od dawna i dobrze rozpoznane poziomy lessów (ryc. 6). Zdaniem 

Doleckiego (2002) cztery najniŜsze z nich określono mianem lessów najniŜszych (LN1-
LN4). Dwa wyŜej występujące (LSd i LSg) nazwano lessem starszym dolnym i lessem 

starszym górnym a less najwyŜszy określono jako less młodszy (LM) nawiązując ich 
symbolikę do klasycznej terminologii Maruszczaka (1991). Wymienione lessy oddzielone 

są glebami kopalnymi (ryc. 6), których symbole równieŜ zaczerpnięto z prac Maruszczaka 
(1991) i Doleckiego (2002). 

Jeśli chodzi o badania paleomagnetyczne osadów czwartorzędowych, młodszych od gra-

nicy Brunhes-Matuyama, to w Polsce i na Ukrainie dominujące znaczenie przypada wymie-
nionym osadom lessowym a dopiero w dalszej kolejności podejmowane są próby odno-

szenia uzyskanych wyników do korelacji z glinami lodowcowymi odpowiadającymi tym 
lessom zachowanym w szczególnie długich (30–50 m) profilach lessowo-glebowych. 

Szczególne znaczenie przypada w tym przypadku tym profilom, w których zachowane są 
równieŜ poziomy glin lodowcowych (Lindner i in. 2004). Dla środkowo- i póŜnoplejsto-

ceńskich problemów korelacyjnych istotna rola przypada w tym względzie takim ukraiń-
skim profilom lessowym jak Bojanice i Wjazowok. Natomiast w południowej Ukrainie 

jednym z najbardziej reprezentatywnych stanowisk jest profil Roksolany koło Odessy 
(GoŜik i in. 2000, 2007). W profilu tym najstarszy z epizodów paleomagnetycznych (Ureki) 

chronu Brunhes zachowany jest powyŜej lessu sulskiego (san 1) w górnej części lubens-
kiego kompleksu glebowego (według dat TL młodszego od 800,0 ± 87,0 tys. lat BP i star-

szego od 472,0 ± 48,0 tys. lat BP) korelowanego z interglacjałem ferdynandów. Młodszy  
epizod paleomagnetyczny (Empereur) zachowany w tym profilu, w dolnej części zawa-

dowskiego (mazowsze + zbójno) kompleksu glebowego wydatowany jest metodą TL na 
420,0 ± 43,0 tys. lat BP do 346,0 ± 35,0 tys. lat BP. Jeszcze młodszy epizod (Dniepr = 

Chegan) zachowany jest tu w starszym lessie dnieprzańskim (krzna) wydatowanym metodą 
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Ryc. 6. Czwartorzędowe kompleksy i główne jednostki ich podziału klimatostratygraficznego 

oraz dokumentujące je poziomy lessów, gleb kopalnych, osadów jeziornych i jaskiniowych wraz z 
zachowanymi w nich chronami i ewentami paleomagnetycznymi oraz główne poziomy glin 
lodowcowych w nawiązaniu do czasu trwania czwartorzędu. 

 
Fig. 6. Quaternary complexes and the main climatostratigraphic units, with loess horizons, palaeosols, 

lake and cave deposits, palaeomagnetic chrons and events, and the main horizons of glacial tills in relation to 
the chronology of the Quaternary.  
 

TL na 277,0 ± 30,0 tys. lat BP do 260,0 ± 30,0 tys. lat BP. Stwierdzone w tym profilu trzy 
najmłodsze epizody (Blake – 110 tys. lat BP, Laschamp – 25 tys. lat BP i Göteborg – 11 tys. 

lat BP) dokumentują stadialne i fazowe poziomy lessowe z początkowej i schyłkowej części 
ostatniego zlodowacenia (wałdaj, wisła). 

W Polsce najbardziej reprezentatywnymi stanowiskami dokumentującymi epizody paleo-
magnetyczne chronu Brunhes są profile lessowe Załubińcze (Nawrocki, Wójcik 1995) i 

Odonów (Nawrocki, Siennicka-Chmielewska 1996). W profilu Załubińcze (ryc. 1) poło-
Ŝonym w Karpatach, w rejonie północnego obramowania Nowego Sącza, zlokalizowano  

epizod Empereur w obrębie lessu zlodowacenia san 2 (wilga) datowanego metodą TL na 
476,0 ± 71,0 tys. lat BP. Młodszy epizod Chegan = Biwa II jest tu zachowany w dolnej 

części lessu zlodowacenia krzna datowanego metodą TL na 316,0 ± 47,0 tys. lat BP. Jeszcze 
młodszy epizod paleomagnetyczny Jamaica = Biwa I został w tym profilu zlokalizowany w  
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lessie zlodowacenia odra datowanego metodą TL na 243,0 ± 36,0 tys. lat BP. Ten sam 

epizod w profilu Odonów (ryc. 1) koło Kazimierzy Wielkiej na WyŜynie Miechowskiej 
występuje w lessie datowanym na 208,0 ± 31,0 tys. lat BP.  

 
Uwagi końcowe 

 
Reasumując przytoczone wyniki badań paleomagnetycznych, w tym zwłaszcza połoŜenie 

i wiek granicy Brunhes-Matuyama w profilach Kozi Grzbiet i Kończyce a takŜe epizodów 
paleomagnetycznych (Empereur, Chegan i Jamaica) stwierdzonych w 2 profilach lessowych 

(Załubińcze i Odonów) naleŜy uznać, Ŝe stan tych badań na obszarze Polski jest nie-
zadowalający. Tylko dzięki stosunkowo dobrej korelacji paleontologicznej, paleopedo-

logicznej i litostratygraficznej osadów czwartorzędowych występujących w tych profilach z 
głównymi poziomami glin lodowcowych i oddzielającymi je interglacjalnymi osadami 

jeziornymi istnieje moŜliwość powiązania uzyskanych wyników badań paleomagnetycz-
nych z dotychczasowym rozpoznaniem liczby i wieku zlodowaceń skandynawskich w 

Polsce. Z powiązania tego wynika, Ŝe na obszarze naszego kraju naleŜy liczyć się z 
obecnością nie więcej niŜ 2 zlodowaceń skandynawskich (narew i nida) starszych od 

granicy Brunhes-Matuyama (780 tys. lat BP) oraz 6 zlodowaceń skandynawskich (san 1, 
san 2, liwiec, krzna, odra i wisła) młodszych od tej granicy. Większa liczba tych zlodowa-
ceń na obszarze Polski, niŜ na obszarach sąsiednich krajów, znajdujących się w tej samej 

strefie równoleŜnikowej, jest zapewne wynikiem połoŜenia naszego kraju bezpośrednio na 
południe od południkowo wykształconej rynny Morza Bałtyckiego ułatwiającej wielokrotną 

transgresję lądolodów skandynawskich. 
 
Opracowanie wykonano w Instytucie Geologii Podstawowej Uniwersytetu Warszawskiego (te-

mat BW-1797/3).  
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Summary 
In studies about the Scandinavian glaciations in the Quaternary of Poland a crucial role should be 

posed on palaeomagnetic investigations. These studies, beside palaeobotanic, palaeozoologic, 
palaeopedologic and lithological analysis of deposits, as well as absolute age determinations allow 
determining the age, position and correlation of global climatic coolings and warmings distingui-
shed in the Quaternary. Determination of the Brunhes-Matuyama boundary (780 ka), and the pa-
laeomagnetic events within the Matuyama Chron (reverse polarity) and Brunhes Chron (normal 
polarity) plays a particular role in this case. 

In Poland the Brunhes-Matuyama boundary has been univocally identified in cave clays of the 
Kozi Grzbiet site (Głazek et al. 1977) and in lake deposits of the Kończyce site (Wójcik et al. 
2004). Apart from these localities (see Fig. 1), attempts have been made to distinguish this 
boundary in the lake deposits noted in the Kalejty wells (Ber 2000), located in north-eastern Poland. 
In the Kozi Grzbiet (Figs 2–5) and Kończyce sites, the Brunhes-Matuyama boundary determines the 
position of the Kozi Grzbiet Interglacial (Cromerian II), formerly Małopolanian, separating the 
older Scandinavian glaciation (Nidanian) from the younger Scandinavian glaciation (Sanian 1). The 
reverse polarity noted in Kalejty and Czarnucha, typical of the Augustovian Interglacial (Pastonian) 
allows referring them to the Matuyama Chron between the Narevian and Nidanian glaciations  
(Fig. 6). 

Due to the presence of a stratigraphic gap, the Brunhes-Matuyama boundary could not be 
determined in the Niwa Babicka site (Fig. 1), whereas in the Wylezin site (Fig. 1), the observed 
deposits show normal polarity (Krupiński et al. 2004). In Niwa Babicka it was only noted that the 
preglacial deposits indicate reverse polarity (Matuyama) and deposits of the Odranian Glaciation 
show normal polarity (Brunhes). 

The most representative sites documenting palaeomagnetic episodes within the Brunhes Chron 
are the Załubińcze and Odonów loess sections (Fig. 1). In the Załubińcze section (Nawrocki, 
Wójcik 1995), the Empereur episode was distinguished within loess from the Sanian 2 Glaciation, 
the Chegan episode = Biwa II within the Krznanian Glaciation and the Jamaica episode = Biwa I 
within the Odranian Glaciation (Fig. 6). The latter episode has been also registered in Odonów 
(Nawrocki, Siennicka-Chmielewska 1996) in loess correlated also with the Odranian Glaciation 
(Fig. 6).  

The presented data show that in Poland there are two glaciations (Narevian, Nidanian) below the 
Brunhes-Matuyama boundary, and 6 glaciations (Sanian 1, Sanian 2, Liviecian, Krznanian, Odra-
nian and Vistulian) occur above. 
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Осадочні породи антропогену, за М.Ф. Векличем, [2] належать до лесової, червоно-

буроколірної, рівнинно-льодовикової, морської, та гірської формацій. На його думку, 
кожний вид формацій земної кори повинен мати свої стратони. З цим варто 

погодитися. У діючій стратиграфічній схемі четвертинних відкладів України свої 
власні стратони та їхні стратотипи мають утворення лесової та морської формацій. 

Таке становище примушує геологів-зйомників використовувати у практиці під час 
опису та картування утворень рівнинно-льодовикової формації назви стратонів порід 

лесової формації. Наприклад, сульська або тилігульська морена. Зрозуміло, що ніяких 
морен в басейні рік Сули та Тилігула немає, а ці назви належать до різних за віком 
лесових стратонів, що поширені в басейні цих річок. Деякі геологи-четвертинники під 

час стратифікації льодовикових відкладів України використовують назви стратонів 
льодовикових утворень, що поширені у сусідних з Україною державах, такі, як 

окський, сян-1, сян-2, наревський та ін. Тому є нагальна проблема надати відкладам, 
які належать до рівнинно-льодовикової формації України, свої власні назви стратонів. 

На території України відомі утворення чотирьох материкових льодовиків, які 
розміщені тут у дніпровський, тилігульський, сульський та приазовський часи. Мож-

ливе ще перебування на Україні також прип’ятського (созького) льодовика. Серед 
них тільки утворення середньонео-плейстоценового льодовика, що поширений у Се-

редньому Придніпров’ї, мають власну назву – дніпровські, яка збігається з назвою 
одновікового з дніпровською мореною потужного лесу. Найбільш повно утворення 

рівнинно-льодовикової формації на Україні репрезентовані у Волинському Поліссі. 
Льодовикові відклади Волинського Полісся, їхня будова, стратиграфія, мінераль-

ний склад, характерні форми рельєфу впродовж останніх ста років завжди викликали 
живий інтерес багатьох дослідників. Достатньо згадати імена відомих вчених – акад. 

П.А. Тутковського, проф. Е. Рюле та ін. У 60-ті роки ХХ ст. на Волині, як і на всій 
Україні, була проведена середньомасштабна геологічна зйомка, у 70–80-ті роки на ок-

ремих площах була виконана крупномасштабна геологічна зйомка, а також гідромеліора- 
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тивна зйомка середнього та великого масштабу, які дали багато нової інформації про 

будову четвертинних відкладів цього краю, у тому числі і льодовикових утворень. 
Одержані внаслідок цих робіт новітні дані про будову льодовикових утворень Волині 

були висвітлені у працях Г.Г. Грузмана [6], А.Б. Богуцького [1, 11], І.І. Залеського [1, 
7–9], Л.М. Дорофеєва [7] П.Ф. Гожика [4] та ін. Найбільш повно сучасний стан 

уявлень про стратиграфію льодовикового комплексу Волинського Полісся викладено 
у праці А.Б. Богуцького і І.І. Залеського [1]. На думку більшості дослідників, на Во-

линському Поліссі поширені льодовикові утворення ранньонеоплейстоценового оксь-
кого (сян 2, березинського) та середньонеоплейстоценового дніпровського (одра) зле-

денінь. Вважають можливою наявність ще одного ранньонеоплейстоценового на-
ревського (сян 1, донський) та другого середньонеоплейстоценового (созького).  

У 90-х роках минулого сторіччя у зв’язку з необхідністю проведення страти-
графічної кореляції між лесовими та льодовиковими районами України під час вико-

нання робіт зі складання карти четвертинних відкладів України масштабу 1:500 000 
ми опрацювали керн 18 свердловин, які були пробурені під час проведення крупно-

масштабної геологічної зйомки на Волинському Поліссі в басейні р. Прип’ять, у її 
верхньої течії.  

Нижньочетвертинні відклади на Волинському Поліссі збереглися від подальшого 
розмиву та екзарації у перепоглибленнях, походження яких викликало багато супе-
речок. Під час вирішення цієї проблеми найбільш вагомою була думка видатного 

вченого, акад. Г.І. Горецького [5] про їхнє походження внаслідок льодовикового 
виорювання та розмиву. На нашу думку, деякі перепоглиблення можуть мати й інше 

походження – карстове, що пов’язане з наявністю в геологічному розрізі Волинського 
Полісся потужної крейдяної товщі верхньої крейди. 

За одержаними даними, в розрізах кількох свердловин простежено чотири гори-
зонти морен та флювіогляціальних відкладів, які ми зіставляли  за віком, відповідно, з 

дніпровським, тилігульським, сульським та приазовським стратонами лесової фор-
мації. Найбільш повним виявився розріз свр. 5517, у якому відбувається послідовність 

нашарування, яка пробурена Ковельською партією Рівненскої експедиції в 6,0 км на 
північний захід від озера Турське, на кордоні України та Білорусі (рис. 1), абсолютна 

відмітка вустя – 160,0м. В керні цієї свердловини є три горизонти морен. Керн сверд-
ловини вивчали із застосуванням гранулометричного, мінералогічного та спорово-

пилкового методів. Палінологічні дослідження виконувала д-р геогр. наук, проф.  
Я.К Єловичова. Результати цих досліджень викладені у її працях [11,12]. Нижче 

наведений описаний геологічний розріз свр. 5517 з даними аналітичних досліджень. 
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Рис. 1. Схема розташування геологічного розрізу. 

 
0,0–1,2 м 

lbH 
 

1. Голоценовий кліматоліт, у складі якого вирізняються: 

0,0–0,35 м а. ґрунт темно-бурий за кольором, супіщаний, торф’янистий, з 
коріннями еН3 рослин; 

0,35–0,9 м б. торф верховий, бурий, деревно-рослинний, легкий, опіс-
кований; bH2; 

0,9–1,2 м в. пісок світло-бурий, дрібнозернистий, кварцовий, глинистий, з 
великою lH2 кількістю рослинних рештків. 
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 За даними  спорово-пилкового аналізу, ці відклади характеризуються 

міжльодовиковим типом спектрів, де переважає пилок деревних порід 
(85–98 %), незначну роль відіграють трави (1–9 %) та спорові (1–6 %). У 

групі деревних порід переважає пилок Pinus (82–89 %), за незначного 
вмісту пилку Betula (3–10 %), Abies (0,5), Picea (1–3 %), Alnus (2–4 %), 

Quercus (1–2 %), Tilia (1–2 %), Ulmus (0,5–1 %), Corylus (0,5–2 %), Salix  

(1 %). Трав’янисті репрезентовані, головно, поодиноким пилком наземних 

рослин (Сhenopodiaceae, Artemisia, Poaceae, Polygonaceae, Umbelliferae, 

Caryophyllaceae, Asteraceae, Cichoriaceae, Rosaceae). У меншому ступені 

трапляється пилок водних рослин (Sparganiaceae, Cyperaceae, Ericaceae, 

Typha latifolia). 

 У складі спорових визначені поодинокі Polypodiaceae, Lycopodium ela-

vafum, Sphagnum, Fassombronia, у тім числі водорості (Ovoidites, Pedias-

trum, Befryoccocus). 
Загалом голоцен характеризується розвитком соснових лісових асоціацій 

за участю темнохвойних, дрібнолистих та широколистих порід дерев. 
1,2–3,0 м 

lPIIIpč-H 
 
 

 
 

 
3,0–5,0 м 

2. Причорноморський кліматоліт та голоценовий розділ нерозчленовані. 

Пісок темно-сірий, дрібно-середньозернистий, кварцовий, слабо глинис-
тий, з рештками коріння рослин. 
За даними мінералогічного аналізу, фракції 0,1–0,01 мм коефіцієнти КС 

(коефіцієнт стійкості) та К6 (відношення кількості зерен кварцу в процен-
тах до кількості польових шпатів) становлять, відповідно, 1,17 та 9,37, 

для фракції 0,25–0,1 мм – 0,63 та 198,2. 
Керн не піднятий. 

5,0–5,7 м 
aPIIIbg 

3. Бузький кліматоліт містить пісок бурувато-сірий, різнозернистий, від 
дрібнозернистого до грубоозернистого, кварцовий, зі зернами польових 

шпатів, темноколірних мінералів, з грудками мергелю, з кусками обвугле- 
ної деревини. В інтервалі 5,5–5,7 м простежено пісок грубоозернистий, 

з галькою, уламками до 3 см кременю, мигматиту, пегматиту та інших 
кристалічних порід.  

Коефіцієнт стійкості (КС) дорівнює ? (розсів 0,1–0,01 мм) та ? (фракція 
0,25–0,1 мм) залишається на рівні значень для відкладів попереднього 

стратону, значення коефіцієнту К6 для фракції 0,1–0,01 мм дорівнює 5,54, 
але збільшується донизу стратону до 10,05. 

5,7–7,5 м 
aPIIIvt 

4. Витачівський кліматоліт містить пісок сірий з буруватим відтінком, 
різнозернистий – від дрібнозернистого до грубозернистого, з рідким 
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 дрібним гравієм кварцу, зернами польових шпатів, темноколірних міне-
ралів, у верхній та нижній частинах шару пісок має бурувато-сірий колір. 

За даними мінералогічного аналізу, фракції 0,1–0,01 мм коефіцієнт К6 для 
верхній та нижній частин шару становить 9,1 та 8,12, відповідно. Для се-

редньої частини коефіцієнт К6 збільшується до 12,73. 
У витачівському алювії для важкої фракції (розсів 0,1–0,01 мм) вміст іль-

меніту сягає 30%. 
 Витачівський алювій характеризується спорово-пилковими спектрами 

міжльодовикового типу: у складі спектрів переважає пилок деревних 
порід (73–99 %), незначна роль пилку трав (4–14 %) та спорових (6–14 %). 

Серед деревних визначна роль роль належить пилку сосни (45–61 %), 
досить суттєвий вміст пилку берези (17–20 %). Значно менша роль пилку 

ялини (2–10 %), вільхи (1–6 %), широколистяних порід (дуб – до 10 %, 
липа – 1 %). З чагарників трапляється пилок ліщини (Corylus – 6–21 %). 

Трав’янисті представлені поодинокими зернами пилку різнотравних рос-
лин. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

7,5–12,7 м 
aPIIIpl 

Серед спорових простежено Polypodiaceae, Sphagnum, іноді Pediastrum. 
Склад паліноспектрів дає змогу дійти висновків, що в період форму-
вання алювію у цьому районі були поширені соснові ліси з домішкою 

берези, вільхи, ялини, а також сосново-березові асоціації за участю тер-
мофільних та мезофільних порід. Спорово-пилкові дані не суперечать 

зачисленню часу формування алювію до витачівського міжльодовиків’я 
пізнього неоплейстоцену. 

5. Прилуцький кліматоліт репрезентований такими літологічними різ-
новидами: 

7,5–8,25 м а. пісок темно-бурувато-сірий, гумусований, різнозернистий, 
переважно дрібнозернистий, кварцовий, зі зернами польових шпатів, тем-

ноколірних мінералів, глинистий, з рослинними рештками. 
 8,25–8,8 м б. пісок сірий з буруватим відтінком, різнозернистий, переваж-

но дрібнозернистий, кварцовий, зі зернами польових шпатів. 
8,8–9,1 м в. пісок темно-сірий, нерівномірно пофарбований, дрібнозер-

нистий, кварцовий, зі зернами польових шпатів, темноколірних мінералів, 
з рослинними рештками. 

9,1–12,3 м г. пісок сірий з буруватим відтінком, різнозернистий, переваж- 
но середньо-дрібнозернистий, кварцовий, зі зернами польових шпатів, 

слабко глинистий, на гл.11,2 м гумусований. 
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 12,3–12,7 м д. пісок сірий, різнозернистий, переважно середньозернистий, 
кварцовий, зі зернами польових шпатів та темноколірних мінералів, 

глинистий. Прилуцький алювій, на відміну від витачівського, характери-
зується зменшенням К6 (до 4,62) в розсіву 0,1–0,01 мм. Також зменшу-

ється вміст ільмениту до 13,5 %. 
 Спорово-пилкові спектри з прилуцького алювію засвідчуть збільшення в 

них вмісту пилкових зерен серед деревних берези (до 35%), дуба (5%), 
граба (6%), вільхи (до 17%) та зменшення вмісту липи за приблизно од-

накового вмісту пилку сосни. Порівняно з витачівським алювієм збіль-
шується кількість пилку трав’янистих. Палеоботанічні дані свідчать, що в 

прилуцький етап ландшафти були схожі на витачівські і вдрізняються 
збільшенням кількості пилку теплолюбних рослин. 

12,7–8,6 м 
f,gPIIdn 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

18,6–29,9 м 
lbPIIzv 

6. Дніпровський кліматоліт становлять такі літологічні різновиди: 
12,7–18,40 м а. пісок сірий зі слабким буруватим відтінком, дрібнозер-

нистий з fPIIdn домішкою більш крупних зерен, кварцовий, зі зернами 
польових шпатів, темноколірних мінералів, з рідким гравієм, уламками 

кременю, кварцу, мергелю, з прожилками рожевого пегматиту. 
18,40–18,6 м б. морена, яка представлена валунами, галькою, уламками 
кременю, gPIIdn сірого граніту, пегматиту. Можливо, глинисто-піщана 

складова морени була розмита під час буріння. 
За результатами мінералогічного аналізу для флювіогляціальних від-

кладів простежено зменшення значень коефіцієнта К6 до 3,95 (гл. 13,5) 
порівняно з прилуцьким алювієм, а також загалом зменшення вмісту у 

важкий фракції ільмениту. Водночас відбувається збільшення кількості 
піриту до 42,1 % (у прилуцькому алювії його кількість не перевищує 10 %). 

7. Завадівський кліматоліт репрезентований такими різновидами порід: 
18,6–21,0 м а. гітія темно-бурувато сіра алевритового складу, гумусована,  

ущільнена, lbPIIzv легка, з гуміфікованими рослинними рештками; 
21,0–22,5 м б. гітія темно-бурувато сіра алевритового складу, гумусована, 

ущільнена, lbPIIzv легка, з великою кількістю гуміфікованих рослинних 
рештків, з прошарками до 5см темно-бурого торфу; 

22,5–23,8 м в. торф темно-бурий деревно-драговинний, малопопілястий, 
ущільнений, bPIIzv легкий, з великою кількістю гуміфікованих рослинних 

рештків; 
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 23,8–28,0 м г. гітія бурувато – сіра алевритового складу, гумусована, 
ущільнена, lbPIIzv легка, з гуміфікованими рослинними рештками, з про-

шарками до 30 см темно-бурого торфу; 

 28,0–29,9 м д. суглинок бурувато-чорний важкий, близький до алевроліту,  

lbPIIzv вапнистий. Контакт з шарами, які залягають вище та нижче цього 
стратону, різкий. 

Мінералогічний аналіз свідчить про деяке підвищення у завадівському 
стратоні у важкий фракції (розсів 0,1–0,01 мм) кількості ільмениту, цир-

кону, турмалину, рутилу, епідоту, цоїзиту у разі пониження вмісту міне-
ралів групи амфіболів порівняно з флювіогляціальними відкладами дніп-

ровського стратону. Значення коефіцієнтів КС та К6 майже не змінюють-
ся. 

 Дані спорово-пилкового аналізу свідчать про те, що суглинок нижньої 
частини завадівського кліматоліту (шар д.) формувався в умовах поши-

рення ялино-смереково-широколистяних лісів за участю берези, вільхи, 
ліщини. Під час утворення нижньої частини гітії (шар е.) були розвинуті 
широколистяно-соснові ліси за участю берези, вільхи, ліщини. Верхня 

частина гітії утворилася під час термогігротичної фази розвитку клі-
матичного оптимуму, коли існували широколистяно-соснові ліси з гра-

бом за участю берези, вільхи, ліщини. Накопичення торфу (шар е.) завер-
шує грабову фазу кліматичного оптимуму, коли у складі широколистяно-

соснових лісів збільшилась роль темнохвойних порід. 
 Гітії шару б. та більшої частини шару а. накопичувались наприкінці клі-

матичного оптимума під час поширення переважно хвойних порід (сосна, 
ялина, смерека) з домішкою широколистяних дерев за участю берези, 

вільхи, ліщини. Верхня частина гітії (шар а.) формувалося в завершуючі 
фази міжльодовиків’я, коли були розвинуті березово-хвойні та сосново-

березові ліси з домішкою ялини, смереки, модрини, вільхи, ліщини. По-
слідовна зміна фаз розвитку рослинності та склад флори свідчать про 

завадівський (олександрійський) вік органогенної товщі. 
29,4–37,5 м 

faPIkn 

8. Крукеницький стратон (тилігульський кліматоліт) репрезентований та-

кими різновидами порід: 
29,4–33,5 м а. пісок сірий, різнозернистий, переважно дрібнозернистий, 

кварцовий, із fPIkn зернами польових шпатів, темноколірних мінералів, 
слабоглинистий; 
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 33,5–35,3 м б. пісок зеленкувато-сірий, дрібно-тонкозернистий, кварцо-
вий, fPIkn із зернами польових шпатів, темноколірних мінералів. Контакт 

з шаром, що залягає вище, різкий; 

 35,3–36,8 м в. пісок сірий з буруватим відтінком, дрібнозернистий, квар-

цовий, fаPIkn із зернами темноколірних мінералів, окремими зернами 
польових шпатів; 

36,8–37,5 м г. пісок сірий зі слабким зеленкуватим відтінком, дрібно-
зернистий, з fаPIkn окремими більш великими зернами, кварцовий, зі 

зернами польових шпатів, темноколірних мінералів, слабоглинистий, вап-
нистий, з рідкими дрібними (до1,0 см) конкреціями фосфоритів. Контакт 

з шаром, що залягає нижче, різкий. 
Воднольодовикові відклади характеризуються різким збільшенням у важ-

кий фракції кількості піриту (розсів 0,1–0,01мм) – від 30 до 63 % та зни-
женням вмісту ільмениту. 

Значення коефіцієнта КС збільшуються порівняно з такими із завадівсь-
кого стратону. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

37,5–41,0 м 
lPIlb 

 

Максимального значення коефіцієнт К6 (13,54) досягає у нижній частині 

шару а воднольодовикових відкладів, тоді як для всього розрізу алювіаль-
них та воднольодовикових відкладів він дорівнює 4,5–7,0. 

За даними палінологічних досліджень, в алювіально-воднольодовикових 
відкладах (гл. 36,3 м) виділений спорово-пилковий спектр, у якому трап-

ляються тільки деревні рослини. Серед них переважає пилок сосни (84 %) 
за участю пилку ялини (8 %), берези (4 %), граба (4 %). Даний спорово-

пилковий спектр засвідчує більш суворі, ніж у завадівський час, кліма-
тичні умови. 

9. Лубенський кліматоліт репрезентований мергелем озерним, світло-
зеленкувато-сірим, дрібнопіщаним, легким, ущільненим, з рідкими рос-

линними рештками, який розколюється на призматичні окремості. У се-
редній та нижній частинах шару мергель переходить у супісок вапнистий, 

тонкозернистий, менш ущільнений. 
 За даними мінералогічного аналізу, в озерному мергелі у важкий фракції 

порівняно з алювіально-воднольодовиковими відкладами, що залягають 
вище, збільшується вміст епідоту, але зменшується роль піриту. Змен-

шуються значення коефіцієнтів КС та К6. 
41,0–46,5 м 

g,fPIvž 

У лубенському мергелі знайдені поодинокі пилкові зерна сосни. 
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 10. Вижівський стратон (сульський кліматоліт репрезентований такими 
різновидами порід: 

 41,0–43,0 м суглинок сизувато-сірий з жовтувато-бурими плямами, лег-

кий, щільний, gPIvž сильно піскуватий, карбонатний, з великими зернами 
кварцу та польових шпатів, з уламками кристалічних та осадових порід. 

До низу шару розмір уламків збільшується, порода стає більш піскува-
тою; 

 43,0–45,0 м супісок бурувато-сизувато-сірий, різнозернистий, переважно 
грубо-gPIvž грубозернистий, зі значною кількістю гравію, гальки, ва-

лунів, слабкообкатаних уламків кременів, пісковиків, вапняків, криста-
лічних порід, з конкреціями фосфоритів; 

45,0–46,5 м пісок сірий, бурувато-сірий, різнозернистий, від грубо- до 
f,gPIvž дрібнозернистого, полімиктовий, з гравієм, галькою, необкатаних 

уламків кременів, пісковиків, вапняків, кристалічних порід, з прошарками 
(до 0,5 м) супіску сизувато-сірого, ущільненого, вапнистого. 

 

 
 

 
46,5–51,7 м 

lPImr 

Льодовикові та воднольодовикові відклади вижівського стратону відріз-

няються за даними мінералогічного аналізу від лубенських відкладів зни-
женням коефіцієнтів КС та К6, збільшенням вмісту у важкий фракції пі-

роксенів та колофану. 
11. Мартоноський кліматоліт репрезентований такими різновидами по-

рід: 
46,5–47,7 м суглинок світло-зеленкувато-сірий, легкий, пилуватий, піс-

куватий, lPImr карбонатний, верствуватий, зрідка з рослинними решт-
ками; 47,7–48,5 м суглинок сизувато-зеленкувато-сірий, середній, пилува-

тий, щільний, lPImr карбонатний, який розпадається на призматичні ок-
ремості, у нижній частині верстви піскуватий. По всьому інтервалу прос-

тежено окремі бурі плями, що пов’язані з накопиченням органічної речо-
вини; 

48,5–51,7 м пісок сірий із зеленкуватим відтінком, дрібнозернистий, квар-
цовий, lаPImr глинистий, близький до супіску, з рідкими гравійними зер-

нами кварцу, кременів та польових шпатів. 
 У важкий фракції породи, за даними мінералогічного аналізу, простежено 

збільшення вмісту ільмениту, циркону, епідоту, піриту, а також підви-
щення значень коефіцієнтів КС та К6 порівняно з відкладами сульського 

кліматоліту, що залягають вище. 
За даними спорово-пилкового аналізу, у піску трапляються поодинокі 

зерна сосни, берези, дуба. 
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51,7–60,5 м 
g,fPItr 

12. Турський стратон (приазовський кліматоліт) складений товщею льо-
довикових та флювіогляціальних відкладів, у тім числі: 

51,7–55,0 м пісок сизо-сірий зі зеленкуватим відтінком, різнозернистий, 
переважно fPItr дрібнозернистий, зі значною домішкою гравію, квар-

цовий, зі зернами польових шпатів та темноколірних мінералів, гравієм 
кременів, кварцу, польових шпатів, гранітів. Пісок містить лінзи потуж-

ністю до 0,5м сизо-сірого глинистого піску, який збагачений крупноулам-
ковим материалом; 

 55,0–57,2 м пісок сизо-сірий, різнозернистий, переважно дрібнозернис-
тий, gPItr поліміктовий глинистий, карбонатний, з кутастими уламками, 

гравієм, галькою пісковиків, кременів, польових шпатів, вапняків, мер-
гелів. У нижній частині верстви простежено проверсток (0,5 м) супіску, 

який близький за складом до піску, що описаний вище; 
 57,2–58,8 м пісок бурувато-сірий, різнозернистий, переважно дрібнозер-

нистий, gPItr поліміктовий, слабко глинистий, з великою кількістю грубо- 
уламкового матеріалу, який репрезентований кременями, пісковиками, 

вапняками, гранітами, фосфоритами; 
 58,8–60,5 м супісок сірий до світло-сірого, різнозернистий до гравелис-

того, gPItr поліміктовий, з галькою, невеликими валунами кременів, піс-
ковиків, гранітів, фосфоритів, уламками крейди. У нижній частині верст-

ви простежено проверсток (0,5 м) сизо-сірого супіску, який насичений 
крупноуламковим матеріалом. 

Контакт з шаром, що залягає нижче, різкий. 
 За даними мінералогічного аналізу, льодовикові та флювіогляціальні від-

клади турського стратону відрізняються від утворень, що залягають ви-
ще, збільшенням кількості піриту та колофану. Нижче за розрізом турсь-
ких відкладів зменшується вміст у важкий фракції стрес-мінералів, карбо-

натів, за винятком останніх, у приконтактній частині розрізу. 
У флювіогляціальних відкладах турського стратону за палінологічними 

даними трапляються поодинокі пилкові зерна сосни. 
60,5–70,0 м 

К2 

13. Мергель крейдоподібний світло-сірий з кремовим відтінком, пеліто-

морфний, тріщинуватий, вивітрілий, розкладається на грудкуваті окре-
мості, простежено мерзлотні клини, що виповнені супіском, який залягає 

вище. 

 
Опорним стратоном у розрізі є товща переважно органогенних порід завадівського 

кліматоліту середнього неоплейстоцену, геологічний якої вік (завадівський, олек-
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сандрійський, мазовецький) підтверджений даними спорово-пилкового аналізу [11, 
12]. Вище залягає комплекс льодовикових та водно-льодовикових утворень дніп-

ровського зледеніння. 
Нижче від завадівської органогенної товщі розташований горизонт потужністю 8,1 м 

водно-льодовикових та алювіально-воднольодовикових відкладів крукеницького (тилі-
гульського) стратону. Констративний тип акумуляції цих утворень, переважно сірий, 

зеленкувато-сірий колір відкладів. Відсутність домішок органіки свідчать про те, що 
ці відклади не є завадівським алювієм, а сформувалися в перигляціальних умовах 

холодного палеогеографічного етапу (тилігульського). Геологам-четвертинникам доб-
ре знайомий опорний розріз антропогену біля с. Крукениця (Львівська область) [3], де 

нижче від завадівських міжльодовикових органогенних та алювіальних відкладів 
залягає комплекс льодовикових та водно-льодовикових відкладів (сян 2, березинський 

гляціал, окський). Тому, на наш погляд, цим гляцігенним утворенням рівнинно-
льодовикової формації треба надати назву крукеницькі (kn). Крукеницька (березинсь-

ка) морена та флювіогляціал трапляються у свердловині 5757, яка розміщена пів-
нічніше, вже на території Білорусі (рис. 2). Іноді воднольодовикові крукеницькі від-

клади геологи зачислюють до середньозавадівських (орільських) утворень (zv2). 
Алювіально-воднольодовикові відклади крукеницького (тилігульського) стратону з 

розмивом залягають на озерному мергелі лубенського кліматоліту (фердинандув, 

біловезьке міжльодовиків’я), який на Волинському Поліссі, за палеонтологічною ха-
рактеристикою, часто зачисляють до завадівського кліматоліту (zv1). Потужність 

озерного мергелю лубенського кліматоліту у цьому розрізі дорівнює 3,5 м, але може 
сягати 20 м (свр. 5757). 

Озерні лубенські відклади у розрізі свердловини підстелюються комплексом льо-
довикових та флювіогляціальних порід загальною потужністю 5,5 м. Цей льодови-

ковий комплекс (сян 1, сервецький, донський), що сформувався у сульський палео-
географічний етап, значно поширений на території Волинського Полісся. Він 

охоплює багато свердловин на глибинах 30–100 м в басейнах рік Прип’ять, Вижівка, 
Тур’я та ін. Автори пропонують надати назву цьому гляцігенному комплексу ви-

жівський (vž) за назвою річки Вижівки, притоки Прип’яті, у басейні якої він по-
ширений. Його стратотипом вважають розріз свердловині 5 517, наведений вище. У 

розрізі цей стратон має чіткі верхню та нижню границі. Межа розповсюдження комп-
лексу льодовикових та озерно-водольодовикових відкладів вижівського стратону, на 

нашу думку, проходить у західній частині Волинського Полісся значно південніше за 
межу поширення дніпровського льодовика. Вижівські льодовикові відклади трап-

ляються також у західній частині Волинської височини (Сокаль, Бояничі). 
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Льодовикові та водно-льодовикові відклади у св. 5 517 залягають на розмитій 

поверхні озерних та озерно-алювіальних відкладів мартоноського (корчовського, ма-
лопольського) кліматоліту 5,2 м., де С. Зубович знайшов фауну остракод [10]. Наяв-

ність рослинних рештків, бурих плям, які ми пов’язуємо з органікою, наявність 
поодиноких пилкових зерен сосни, берези, дуба підтверджують нашу думку про між-

льодовиковий характер цих відкладів. 
Нижче від озерних міжльодовикових відкладів мартоноського кліматоліту залягає ще 

одна товща гляцігенних льодовикових та водно-льодовикових відкладів супіщаного 
та піщаного за гранулометричним складом з уламками гранітів та інших порід, за-

гальною потужністю 8,8 м. Цей льодовиковий комплекс (ніда, наревський) утворився 
в приазовський палеогеографічний етап. Він трапляється тільки в окремих свердло-

винах в північно-західній частині Волинського Полісся, в районі озера Тур, поблизу 
кордону з Білоруссю. Тому ми вважаємо, що назвою цього стратону льодовикових та 

водно льодовикових відкладів має бути турський (tr). Стратотипом його є розріз цієї 
же св. 5 517. Верхньою межою є озерні та озерно-алювіальні міжльодовикові марто-

ноські відклади, нижньою – відклади верхньої крейди.  
Аналізуючи розрізи свердловин Волинського Полісся, а також показаний на рис. 2 

геологічний розріз четвертинних відкладів Волинського Полісся, можемо ствер-
джувати, що на території Волинського Полісся максимальне поширення мали се-
редньонеоплейстоценове дніпровське та ранньонеоплейстоценове вижівське (сян 1) 

зледеніння. Ранньонеоплейстоценові турське (ніда, наревське) та крукеницьке (сян 2, 
березинське) зледеніння мали значно меншу площу поширення у північно-західній 

частині Волинського Полісся, поблизу кордону Білорусі та Польщі. Уточнення меж 
поширення кожного із ранньонеоплейстоценових зледенінь потребує подальших 

досліджень. 
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Summary 
It is considered stratigraphic position of uneven-aged glacial deposits. It is offered to allocate the 

following stratons : krukenichsky, vyzhivsky, tursky – for a plain-glacial formation of Ukraine 
which is presented on Volynsk Polesye. The detailed description of straton (a well №5517 drilled 
near of lake Tursky) is resulted. 
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Район Північного Приазов’я складний за будовою. Це зона зчленування морських і 

континентальних відкладів та активної неотектонічної діяльності. З огляду на це ви-
никають проблеми геохронологічного розчленування відкладів, визначення їхнього 

віку та місця в стратиграфічній схемі. 
Характер залягання та склад субаеральних відкладів перебувають у прямій за-

лежності від кліматичних умов, структурної будови території та неотектонічних 
рухів. Комплексний розгляд термолюмінесцентних, палеонтологічних та інших даних 

дає змогу схарактеризувати спільність у процесі накопичення відкладів та з’ясувати 
їхню належність до певного хронологічного інтервалу. 

Геологічна історія антропогену України характеризується неодноразовою зміною 
кліматичних циклів. Льодовикові та міжльодовикові епохи змінювали одна одну. 
Різкі коливання клімату знайшли своє відображення в структурі осадонакопичення, 

внаслідок регулярних змін палеокліматичних та палеогеографічних умов змінювалися 
й умови їхньої седиментації. Потужність ґрунтово-лесових горизонтів (іноді їхня 

повна відсутність) свідчать про активність кліматичних процесів. 
Вивчаючи вплив кліматичних та геодинамічних процесів на розвиток субаеральних 

відкладів, варто зазначити, що утворення лесових горизонтів відбувалося в умовах 
материкового зледеніння в холодні і сухі кліматичні фази завдяки мілкозему, який 

формувався еоловим шляхом і плащеподібно накопичувався. Про еоловий шлях на-
копичення свідчать такі властивості лесів, як однорідний склад, високий ступінь сор-

тованості і відсутність слоїстості, залишки наземних видів тварин, наявність на квар-
цових зернах характерних ознак еолового транспортування. 

Масове накопичення пилуватого матеріалу можливе лише в аридних та семіарид-
них умовах, коли рослинного покриву взагалі, або в певні сезони не було, або був не-

значний. Про холодні умови періоду формування лесової формації свідчить наявність 
переважно ксерофільних видів молюсків, накопичення в лесах окислів заліза та ман-

гану, карбонатів кальцію, а також кристалів і стяжінь гіпсу [1]. 
Однією з головних причин кліматичних змін були астрономічні. На сучасному ета-

пі вивчення Землі ні в кого не виникає сумнівів, що приводом були зміни інсоля- 
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ційного режиму Земної поверхні. Численні данні багатьох досліджень, показники ізо-

топної кисневої шкали, їхнє корелювання з кривими інсоляційного режиму, без-
заперечно, доводять цю істину. 

Відповідно до змін сонячної інсоляції, відбувалися і палеогеографічні зміни. Змен-
шенню сонячної активності відповідали періоди похолодань, аридизації клімату, по-

силення континентальності, розвитку льодовикових покривів. На значних територіях 
зникали ліси і розвивалися степові умови, коли трав’янистий покрив утворювали 

злаково-різнотравні асоціації за участю лободово-полинових угрупувань. Деревні 
угрупування репрезентували хвойні. 

Коливання клімату зумовлювали періодичні материкові зледеніння, які викликали 
трансгресії й регресії морських басейнів, зміну процесів ерозії та процеси акумуляції. 

На ритмічних змінах клімату і супутніх їм відкладах ґрунтується геохроностратигра-
фічне розмежування четвертинних горизонтів [2]. 

Накопичення відкладів нижнього неоплейстоцену збігається в часі з початком 
льодовикових періодів, коли розпочалася серія материкових зледенінь. Під час фор-

мування відкладів нижнього неоплейстоцену на території Північного Приазов’я під 
впливом наростаючих процесів похолодання та аридизації клімату відбувається ко-

рінна перебудова палеокліматичних та палеогеографічних умов, перебудова ероген-
ної системи та рослинного покриву, закінчується формування червоноколірної фор-
мації, починають формуватися нові фауністичні асоціації. 

Відклади нижньої ланки неоплейстоцену представлені мартоноським і лубенським 
викопними ґрунтами та сульським і тілігульським лесами. Субаеральні відклади Пів-

нічного Приазов’я залягають на червоноколірних викопних ґрунтах. 
Недостатня кількість даних визначення абсолютного віку спричинила необхідність 

проведення цих досліджень. Зокрема, це стосується відкладів тілігульського кріох-
рону, який має широке розповсюдження в районі досліджень. Ми дослідили його в 

чотирьох опорних розрізах: Миронівна, Ногайське, Урзуф та Широкіно (рис. 1). 
Тілігульський лес залягає безпосередньо на лубенському викопному ґрунті, а пе-

рекривається потужним горизонтом багатошарового завадівського викопного ґрунту, 
відклади якого належать середньому неоплейстоцену. 

Термолюмінесценція тілігульского лесу (як взагалі відкладів нижньої ланки нео-
плейстоцену) вирізняється чіткими, добре вираженими, насиченими піками термолю-

мінесценції, що свідчить про тривалий період радіоактивації похованих відкладів і, 
відповідно, про значний вік породи. 

Відклади тілігульского лесу безпосередньо залягають на лубенському викопному 
ґрунті, який представлений суглинком важким до глин, коричневим, темно-корич-

невим, коричнево-бурим важким, щільним, з крупними пухкими карбонатами, по  
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тріщинах простежено нальоти оксидів заліза і марганцю. Потужність горизонту  

2–4 м. 
З підстеляючих відкладів тілігульського лесу ми отримали дві дати для розрізу 

Ногайське (480±50, 500±50 тис. років) та дві дати з розрізу Урзуф (494±50, 592±60 
тис. років). 

Кліматичні умови тілігульского кріохрону на півдні України характеризуються 
посиленням аридизації і збільшенням континентальності. Розвиваються порівняно 

холодні і сухостепові ландшафти, переважає трав’яниста рослинність, розріджені 
лісові угруповання становлять, головно, хвойні дерева, з незначними домішками бе-

рези та вільхи [3, 4]. 
Ми дослідили відклади тілігульського лесу з чотирьох опорних розрізів Північного 

Приазов’я: Миронівна, Ногайськ, Урзуф, Широкіно (рис. 1). В них тілігульский лес 
представлений суглинком середнім до важкого жовтого, сірувато-жевтого, корич-

нувато-бурого і коричневого кольорів, пористим, щільним, трапляється мілко крис-
талічний гіпс, залізисто-манганові бобовини, мілкі карбонатні конкреції. Потужність 

відкладів від 1,2 (Миронівка) до 3 м. (Ногайськ, Ур-зуф). 
З тілігульського лесу ми отримали десять термолюмінесцентних дат. По три з 

опорних розрізів Миронівка, Ногайське і Урзуф та одна дата з розрізу Широкіно. Мі-
німальна дата отримана власне з розрізу Широкіно (428±50 тис. років). Зразок від-
бирали з верхньої частини горизонту, нижче від контакту з перекриваючим зава-

дівським викопним ґрунтом. Для інших розрізів дати отримані майже рівномірно з 
урахуванням потужності горизонтів: мінімальні 440±44, 445±45 тис. років (Ногайське, 

Урзуф), максимальні близько 475–480 тис. років (рис. 2). 
Термолюмінесцентний аналіз десяти зразків з відкладів тілігульского кріохрону дав 

такі результати: максимальний – 474 тис. років; мінімальний, відповідно, 428 тис. 
років.  

В інших регіонах України для тілігульського лесу ми отримали близькі результати 
(Роксолани, Приморське, Станіслав та ін.) [5, 6]. Нижню границю тілігульського кріо-

хрону ми проводили на рівні 480 тис. років, а верхня дорівнює 425 тис. років, і тому, 
можна стверджувати, що об’єм тілігульского кріохрону становить 55 тис. років. 

Отже, тілігульський лесовий горизонт за часом свого формування відповідає дру-
гому міндельському зледенінню (окській морені), відклади льодовикового типу цього 

часу поширені в західній частині України, де в розрізі Бояничі виявлені відклади мо-
ренного типу, для яких отримані термолюмінесцентні дати тотожні отриманим нами 

[6]. 
Даний інтервал відповідає 12 стадії ізотопної кисневої шкали, яку навів Басіно для 

Північної Атлантики [7]. 
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Перекривается тілігульський лес складно побудованим завадівським ґрунтовим 

комплексом, який складається з двох, іноді трьох, горизонтів. Він представлений суг-
линком середнім до важкого, коричневим, бурувато-коричневим, щільним, численні 

включення карбонатів. 
З відкладів завадівського термохрону ми отримали значну кількість дат. Дати з 

нижнього прошарку, близького до покрівлі тілігульского лесу, розташовані в межах 
390–430 тис. років [5]. 

У верхів’ях тілігульского лесу, на межі з завадівським викопним ґрунтом, в розрізі 
Урзуф фіксується епізод оберненої полярної намагніченості, який, ймовірно, від-

повідає події Урекі (460–480 тис. років). Стосовно нижньої частини горизонту, то там, 
за даними В.І. Вигилянської і В.П. Дудкіна, зафіксовано послідовно змінюючі один 

одного чотири епізоди прямої і зворотної полярності [8]. 
З’ясовуючи стратиграфічне положення тілігульського лесу, варто зазначити, що 

залягає він на іноді фауністично охарактеризованих викопних ґрунтах, у яких трап-
ляються малакофауністичні, теріологічні залишки, остракоди і т. п., що дає змогу виз-

начити вік підстеляючих відкладів. Зокрема, в розрізі Широкіно з аркозових пісків 
отримана фауна раннього тираспольського фауністичного комплексу [1]. 

З урахуванням отриманих термолюмінесцентних дат та інсоляційної кривої М. Мі-
ланковича можна констатувати, що формування лесових горизонтів відбувалося при 
зменшеному рівні сонячної інсоляції. 

Відповідно до змін сонячної інсоляції відбувалися палеогеографічні та палеоклі-
матичні зміни. Зменшенню сонячної активності відповідають періоди похолодань, 

посилення континенталізації та аридизації клімату, розвитку льодовикових покривів. 
На початкових етапах неоплейстоцену рослинний покрив був близький до серед-

земноморського, але зі збільшенням загальної континентальності і зростаючою ари-
дизацією клімату рослинний покрив набуває більш сучасних рис. На великих тери-

торіях зникали ліси і розвивалися степові умови, коли трав’янистий покрив утво-
рювали злаково-різнотравні за участю лободово-полинових угрупувань. З лісових бу-

ли лише хвойні. З подальшим посиленням континентальності та аридизації клімату 
рослинність змінювалась у напрямі розширення ареалів полиново-типчакових і по-

линово-дерновинно-злакових степів [3, 4]. 
На підставі палеопедологічних, палеонтологічних (палінологічних, мікротеріоло-

гічних) термолюмінесцентних, палеомагнітних та інших даних зроблено висновок про 
те, що тілігульскі леси належать до нижньої ланки неоплейстоцену.  

Відклади кріохрону добре простежуються по простяганню і чітко корелюються з 
даними термолюмінесцентного аналізу не тільки в Північному Приазов’ї а й в інших 

регіонах України. 
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Отже, положення тілігульского лесу в стратиграфічній схемі можна визначити так: 

він підстеляється лубенським викопним ґрунтом, вік якого визначено в межах 600–
480 тис. років, і перекривається комплексом завадівського викопного ґрунту, нижня 

межа якого розміщена на рівні 425–430 тис. років тому. Межі тілігульского 
геохронологічного інтервалу є такими: границя підошви горизонту проводиться в 

480 тис. років, а межа покрівлі буде – 425–430 тис. років, тому об’єм тілігульского 
кріохрону становить 55 тис. років. 

Цей період відповідає 12 стадії ізотопної кисневої шкали, розрахованої Басіно 
(1994), а також збігається з часом формування міндельської морени ІХ стадії аль-

пійського зледеніння Північно-Східної Європи. Наведені матеріали відображають 
динаміку умов, у яких відбувалось накопичення тілігульского лесу, що безпосередньо 

пов’язано з ритмікою палеокліматичних змін.  
Аналіз отриманих даних дав змогу надати чіткі хронологічні межі тілігульського 

лесу та визначити його місце в стратиграфічній схемі України. 
 

_________________ 
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Sumary 
The stratigrafic position of the tiligulsky loess in the northern Azov Sea Lowland has been 

considered in this article. The dependence for the loess sediment formation to climatic conditions 
has been pointed out. The chronological boundaries and a volume of the tiligulsky cryochrone have 
been established. 

 



УДК 551.79.561. (476) 
 

 НИЖНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВАЯ ФАУНА И ФЛОРА  
КОРЧЕВСКОГО МЕЖЛЕДНИКОВЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

 

Александр Мотузка, Ядвига Еловичева 
 

Белорусский государственный университет, 
просп. Независимости, 4, г. Минск, 220050, Беларусь 

 

Корчевское межледниковье на территории Беларуси соответствует этапу формиро-
вания древнейшего в плейстоцене межледникового горизонта, отложения которого 

(суглинки, гиттия, супесь гумусированная) подстилаются мореной наревского оледе-
нения и перекрыты комплексом ледниковых отложений сервечского (ясельдинского) 

оледенения. Стратотип – разрез у д. Корчево (точнее между д. Корчево и д. Елиза-
ровщина) Барановичского района Брестской области. Межледниковая толща изуча-

лась разными специалистами и разными методами. Состав ископаемой флоры харак-
теризуется по материалам палинологических и карпологических исследований, свое-

образие ископаемой фауны установлено по данным изучения микротериофауны, ма-
лакофауны, насекомых и остракод. Корчевский межледниковый этап сопоставляется 

с 17-м изотопным ярусом (610–670 тыс. лет назад), имеет один климатический оп-
тимум, синхронен двум пикам кривой инсоляции, одному пику изотопно-кислород-
ной кривой; коррелируется с интервалом кромер-3, средней частью гюнц-минделя, 

малопольским горизонтом Польши, бине Литвы, ильинским России, мартоношским 
Украины. 

 
Корчевское межледниковье на территории Беларуси соответствует этапу формиро-

вания древнейшего в плейстоцене межледникового горизонта, отложения которого 
(суглинки, гиттия, супесь гумусированная) подстилаются мореной наревского оле-

денения и перекрыты комплексом ледниковых отложений сервечского (ясельдинс-
кого) оледенения. Осадки межледниковья на территории Беларуси известны в еди-

ничных пунктах [5]: у д. Мачулищи под Минском [10], д. Романюки близ Новогрудка, 
д. Постолово Березинского района [1, 2]. Стратотип – разрез у д. Корчево (точнее 

между д. Корчево и д. Елизаровщина) Барановичского района Брестской области, в 
карьере кирпичного завода на левобережье р. Сервечь (левый приток Немана), при-

мерно в 6 км восточнее г. п. Городище [3, 4]. В карьере вскрывается 27-метровая тол-
ща органогенных отложений, залегающая в крупной гляциодислокации между мо-

ренными горизонтами. Начинается разрез слоем песчанистых отложений с редкими 
прослоями оторфованных супесей, а основная его часть занята суглинками с большим  
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количеством прослоев оторфованных супесей и торфа. Завершается разрез супес-

чаными и песчаными слоями. Судя по приведенным кратким геологическим данным, 
в разрезе отражены стадии развития непроточного озёрного палеоводоёма, берега 

которого были покрыты обильной растительностью. С берегов в водоём попадал ми-
неральный и органический материал, который привел к зарастанию самого озера и 

образованию торфа. В конце развития водоёма наблюдается увеличение притока ми-
неральных обложений в его котловину.  

Межледниковая толща изучалась разными специалистами и разными методами. 
Состав ископаемой флоры характеризуется по материалам палинологических [3, 4, 6] 

и карпологических [1, 2, 5, 14] исследований, своеобразие ископаемой фауны уста-
новлено по данным изучения микротериофауны [11–13], малакофауны [15], насеко-

мых [5] и остракод [7, 8]. 
Исследования показали, что в разрезе Корчево отражена своеобразная палеоэколо-

гическая система, прослеживающаяся не только в геологическом его строении, но 
ещё в большей степени в развитии фауны и флоры. Так, в структуре фауны мелких 

млекопитающих, остатки которых встречаются по всему разрезу, в нижнем слое 
песчанистых отложений были определены следующие виды мелких млекопитающих: 

Trogontherium sp., Clethrionomys sp., Lemmus sp., Mimomys intermedius (Newton), Mic-

rotus sp., M. (Stenocranius) hintoni (Kretzoi), M. (Pallasiinus) protoeoconomus Rekovets, 
M. (Microtus) nivaloides (F. Major), M. (Microtus) ex gr. hyperboreus-midden-dorffi. 

Самый большой объём ископаемого материала в несколько тысяч определимых ос-
татков получен из средней части разреза из прослоев оторфованных супесей.  

По всей толще ископаемый материал однотипный и в видовом отношении со-
держит следующие таксоны микромаммалий: Desmana sp., Sorex sp., Trogontherium cf. 

boisviletti (Laugel), Clethrionomys glareolus Schreber, Pliomys sp., Myopus vel Lemmus 

sp., Apodemus cf. flavicollis (Melchior), Mimomys intermedius (Newton), Microtus sp., M. 

(Stenocranius) hintoni (Kretzoi), M. (Pallasiinus) protoeoconomus Rekovets, M. (Microtus) 

ex gr. hyperboreus-middendorffi. В верхней супесчанистой части разреза фауна имеет 

другой облик. В ней присутствуют: Cricetus cf. runtonensis Newton, Clethrionomys sp., 

Lemmus sp., Dicrostonyx sp., Lagurini (Lagurus?) gen., Mimomys intermedius (Newton), 

Microtus sp., M. (Stenocranius) cf. gregaloides (Hinton),, M. (Pallasiinus) protoeoconomus 

Rekovets, M. (Microtus) nivaloides (F. Major), M. (Microtus) ex gr. hyperboreus-

middendorffi.  
По своему видовому составу все три фаунистических комплекса отражают меж-

ледниковые условия. На раннем этапе развития межледниковья характерной особен-
ностью является преобладание в структуре фауны серых полёвок (Microtus s.l.) над 

корнезубыми (Mimomys intermedius (Newton)). Серые полёвки представлены несколь- 
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кими видами. В отложениях этого времени часто встречаются остатки леммингов 

(Lemmus sp.), в небольшом количестве – рыжие лесные полёвки (Clethrionomys sp.) и 
бобры-трогонтерии (Trogontherium sp.). Оптимальная фаза межледниковья харак-

теризуется преобладанием корнезубых полевок (Mimomys intermedius (Newton)). 
Серые полёвки (Microtus s.l.) немногочисленны. Преобладают в сборах остатки 

Microtus (Pallasiinus) protoeoconomus Rekovets. Доля бобров-трогонтериев (Tro-

gontherium cf. boisviletti (Laugel)) и рыжих лесных полёвок (Clethrionomys glareolus 

Schreber) увеличивается. Присутствуют в структуре фауны выхухоли (Desmana sp.) и 
корнезубые полёвки рода Pliomys. На позднемежледниковом этапе в составе фауны 

опять наблюдается уменьшение роли корнезубых полёвок Mimomys intermedius 

(Newton) и преобладание некорнезубых серых полевок (Microtus s.l.), среди которых 

отмечены единичные остатки узкочерепной полёвки (Microtus (Stenocranius) cf. 

gregaloides (Hinton)). Появляются хомяки (Cricetus cf. runtonensis Newton), степные 

пеструшки (Lagurini (Lagurus?) gen.), копытные и серые лемминги (Lemmus sp., 

Dicrostonyx sp.). Руководящими видами в фаунах являются Mimomys intermedius 

(Newton), Clethrionomys glareolus Schreber, Pliomys sp., Microtus (Stenocranius) hintoni 

(Kretzoi), M. (Pallasiinus) protoeoconomus Rekovets, Trogontherium cf. boisviletti (Lau-

gel).  
Фауны мелких млекопитающих подобного типа относятся к раннетираспольским 

фаунам и существовали в период межледниковья в начале среднего плейстоцена. 

Фаунистический комплекс в целом по всему разрезу существовал как единая эколо-
гическая система, изменяющаяся во времени. В этой системе логично сочетались 

водные, околоводные и сухопутные животные. С развитием межледниковья про-
центное соотношение различных экологических групп закономерно изменялось (таб-

лица). 

 
Соотношение экологических групп мелких млекопитающих  

в корчевском межледниковье, % 
 

Экологические группы мелких млекопитающих Местоположение 

фауны в разрезе  I 1) II III IV  V 

Верхняя часть 30 ― 20 40 10 

Средняя часть 70 17 1 4 8 

Нижняя часть 30 1 5 50 14 

 
1) I – водные; II – околоводные; III – тундровые; IV – луговые, кустарниковые; V – лесные. 
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Экологические группы микромаммалий меняли численность по разрезу в зави-

симости от стадий развития межледниковья. На ранних этапах развития, когда водоём 
только закладывался, водные виды животных составляли всего около трети от всех 

видов, свойственных этому времени. Вокруг водоёма развивались луговые, кустар-
никовые и лесные биотопы, животные которых преобладали в ориктоценозах. При 

этом площади лесных экотопов (14 %) уступали таковым луговых и кустарниковых 
(50 %). Характерной особенностью являлось присутствие реликтовых тундровых ви-

дов, что не противоречит остальным материалам для начальных стадий развития 
корчевского межледниковья. Оптимальная фаза формирования последнего характе-

ризовалась широким развитием озёрного водоёма и заселением его в массе водными 
видами животных. Их количество в нижних прослоях разреза достигло 80 %, сни-

жаясь вверх по разрезу до 60 %. Значительным стала и доля участия в структуре 
фауны видов околоводных биотопов (17 %). Это является свидетельством забола-

чивания берегов водоёма и заторфовывания самого озера. На окружавшей водоем 
территории несколько сократились площади лугов, кустарников (до 4 %) и лесов (до 

8 %). Вместе с тем, леса стали более разнообразными. Наряду с хвойными породами в 
их составе появились широколиственные виды. Ещё реже, как реликты, в переувлаж-

нённых биотопах были выявлены тундровые виды (1 %). На заключительных этапах 
развития межледниковья резко сократилась численность водных животных (30 %) и 
совсем исчезли из состава околоводные виды мелких млекопитающих. В прибрежных 

районах преобладали экотопы закустаренных лугов (40 %) и тундровые биотопы 
(20 %). Лесная растительность занимала не более 10% площади. Однако в структуре 

лесов сохранились только хвойные породы, леса приобрели вид средней тайги с 
обильным кустарниковым ярусом. 

Палинологическая диаграмма корчевского межледниковья (рисунок) имеет один 
климатический оптимум с полным циклом развития растительности. Ему свойственно 

почти одновременное появление Quercus, Tilia, Ulmus, Alnus, Corylus, позднее – 
Carpinus (12%); последовательная кульминация дуба и вяза, затем липы, граба, ореш-

ника и ольхи; количество Сorylus незначительно (8–9%); среди широколиственных 
пород преобладает Quercus (10–24%). 

В составе корчевского межледникового горизонта выделяются раннемежледнико-
вый, оптимальный и позднемежледниковый подгоризонты. 

Раннемежледниковый подгоризонт. Спектрам этих отложений свойственна 
высокая доля пыльцы травянистых растений (до 40%) при доминирующей роли 

пыльцы древесных пород (до 55%) и небольших значениях споровых (5%). Среди 
древесных пород отмечается согосподство Pinus (45%) и Betula (45%), а затем и 

абсолютные максимумы Pinus (до 90%) и Larix (3%), появляется пыльца Alnus (3%),  
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Quercetum mixtum (5%, в т. ч. Quercus, Ulmus, Tilia), из кустарниковых – Corylus. Сре-

ди травянистых растений много Artemisia и Cheno-podiaceae, небольшая роль отве-
дена Gramineae, Saxifragaceae, разнотравью. Споровые представлены преимущест-

венно Bryales, встречаются Sphagnum. 
Растительность раннемежледникового подгоризонта сменялась в следующем по-

рядке: 
kr-1 – сосново-берёзовые и берёзово-сосновые лесные группировки с ольхой, лист-

венницей и термофильными элементами и хорошо развитым травяным покровом – 
NAP+Pinus+Betula+Q.m.; 

kr-2 – сосновые леса с лиственницей, участием широколиственных пород – Pinus+ 

Larix+ Q.m. 

 

Оптимальный подгоризонт полно выражен в разрезе у д. Корчево и охватывает 

климатический оптимум межледниковья. Cпектрам из отложений первой половины 
оптимума свойственно ещё до 20% пыльцы трав, меньшая роль Pinus (40–60%), 

некоторое увеличение количества Betula (20–25%), максимум Quercus (10–12%), 
Ulmus (6–8%), небольшое содержание Сorylus (2–3%), Picea (1–2%), Tilia (1%). Из 

споровых многочисленны Lycopodiaceae, встречаются Bryales, Sphagnum. Осадки 
середины оптимума характеризуются высокими значениями пыльцы древесных пород 
(50–70%) и споровых (40–50%) при незначительном участии пыльцы травянистых 

растений (1–5%). В группе древесных пород отмечается большое количество Pinus 

(30–80%), Alnus (10–30%), Quercus (2–9%), присутствие Ulmus (2–3%), Tilia (2–3%), 

Carpinus (до 5%), Betula (5–20%), а также Picea (1%), Larix (1%). Среди кустар-
никовых небольшую роль играет Corylus (2–4%). Из споровых преобладают Lycopo-

diaceae, встречаются Sphagnum. 
Отложения второй половины оптимума характеризуются максимумами Tilia (5–

6%), Carpinus (10%), Corylus (8%), большими значениями Alnus (до 25%), Picea (до 
5%), Larix (3%); несколько снизилось количество Ulmus (3–4%), Quercus (3–4%), 

Pinus (30–40%). Содержание Betula варьирует в пределах 18–20%, появилась пыльца 
Salix (2%) и Ericaceae. В группе споровых по-прежнему доминируют Lycopodiaceae 

при участии Sрhagnum и Bryales. 
В осадках конца оптимума отмечается абсолютный максимум Alnus (до 30%), 

много Quercus (1–7%), Pinus (40–50%), сократилось количество Ulmus (2%), Tilia 
(2%), Carpinus (2-5%), Corylus (1–4%), Picea (1%), Larix (2%). Сохранила свои зна-

чения Betula (15–20%), до 5% возросло содержание Salix. Среди споровых домини-
рующее положение сохраняют Lycopodiaceae, встречаются Bryales и Sphagnum. 
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Растительность оптимального подгоризонта сменяла друг друга в следующей пос-

ледовательности: 
kr-3 – широколиственные (преимущественно дубовые, вязовые с участием липы) 

леса с примесью ольхи и подлеском из орешника и хорошо развитым травяным пок-
ровом –Quercus+Ulmus+Alnus+Corylus+NAP; 

kr-4-a – широколиственные (дуб, вяз, липа, граб) леса с подлеском из орешника, 
ольшаники – Quercus+Ulmus+Tilia+Alnus+Corylus; 

kr-4-b – широколиственные (преимущественно из липы, граба с участием дуба, 
вяза) леса с подлеском из орешника, ольшаники – Tilia+Carpinus+Alnus+Corylus; 

kr-4-c – широколиственные (из дуба, вяза, липы, граба) леса с сосной, подлеском из 
орешника, обильные ольшаники – Quercus+Tilia+Ulmus+Carpinus+Pinus+ Alnus+ 

Corylus. 

 

Позднемежледниковый подгоризонт. В разрезе Корчево в составе спектров из от-
ложений начальной фазы снижается роль споровых (10–15%), увеличивается ко-

личество пыльцы травянистых растений (до 25%) при сохранении содержания дре-
весных пород в пределах 50–60%. Последние представлены главным образом Betula 

(50–60%), в меньшей мере Pinus (30–35%), Alnus (до 10%), Quercetum mixtum (до 5%), 
из кустарниковых пос-тоянны находки Salix (до 2%), спорадичны Corylus (0,5%). Из 
травянистых растений много Artemisia, присутствуют Chenopodiaceae. Споровые 

сложены преимущественно Lycopodiaceae при участии Sphagnum, Bryales. Осадки 
финальной фазы содержат до 70% пыльцы Pinus, до 30% – Betula, до 3% – Quercetum 

mixtum, 2% – Larix, единично – Picea. Среди трав господствующее положение зани-
мает Artemisia. Из споровых по-прежнему преобладают Lycopodiaceae, встречаются 

Bryales и Sphagnum. 
Растительность позднемежледникового времени сменялась в следующем порядке: 

kr-5 – берёзово-сосновые леса с участием ольхи, мезофильных и термофильных 
элементов, развитым травяным покровом, ивняки – NAP+Betula+Pinus+Q.m.+ Alnus+ 

Salix; 

kr-6 – сосново-берёзовые леса с участием термофильных пород, развитым травя-

ным ярусом, ивняки – NAP+Pinus+Q.m. 

Экзотические элементы палинофлоры корчевского межледниковья представлены 

Pinus sect. Cembrae, Pinus sect. Strobus, Picea sect. Omoriсa, Taxus, Celtis (?), Vitis (?), Ilex, 

Selaginella sp., 

Azolla sp., Osmunda sp., Larix, Pilularia, которые определяют ее нижнеплейстоцено-
вый возраст, из редковстречаемых выявлена Salvinia. 
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Семенная ископаемая флора (плоды и семена) из корчевских образований со-

держит в своем составе комплекс таких вымерших видов растений, как Azolla inter-

glacialis P. Nikit., Pilularia cf. borysthenica Wieliczk., Potamogeton perforatus Wieliczk., 

P. dvinensis Wieliczk., Alisma plantago-minima Nikit., Stratiotes goretskyi Wieliczk., 
Scirpus atroviroides Dorof., S. kreczetoviczii Wieliczk., Eleocharis maximowiczii Dorof., 

Carex paucifloroides Wieliczk., C. cf. rostrata-pliocenica Nikit., Alnus cf. sukaczevii Do-
rof., Carpinus cf. betuloides Wieliczk., Caulinia antiqua T.V. Jakub., Ranunculus scelera-

toides P. Nikit. ex Dorof., Aldrovanda zussii T.V. Jakub., Elatine hydropiperoides Dorof. et 
Wieliczk. [14]. 

Важным критерием для выяснения возраста карпологических комплексов служит 
наличие среди вымерших видов в Корчево таких плиоценовых реликтов, как Аzolla 

interglacialis, Potamogeton perforatus, Scirpus atroviroides, Eleocharis maksimoviczii, 
Carex paucifloroides, а также близких к миоцен-плиоценовым видам Scirpus 

kreczetoviczii (неогеновый предок – S. longispermus Dorof.) и Aldrovanda zusii (нео-
геновый предок – A. europaea Negru).   

Помимо названных вымерших видов семенной флоры большое значение для оп-
ределения относительного возраста межледниковых отложений имют виды-экзоты, 

сохранившиеся ныне в отдаленных регионах или встречающиеся в Европе за пре-
делами территории Беларуси в климатических условиях, приближенных к оптималь-
ным межледниковым. Таковыми во флоре Корчева являются Larix sp., Sparganium 

stenophyllum Maxim., Potamogeton cf. coloratus Hornem., P. manshuriensis A. Benn., P. 

tenuifolius Raf., Urtica platyphylla Wedd., Dulichium arundinaceum (L.) Britt., Cyperus 

glomeratus L. 
Состав ископаемой флоры корчевского межледниковья имеет выразительные приз-

наки унаследованности от неогеновой и раннеплейстоценовой (эоплейстоценовой) 
флоры, что служит показателем древнего возраста корчевского интервала плей-

стоцена. На основании комплекса палеонтологических данных корчевское межледни-
ковье является доясельдинским, додонским, наступившим в Беларуси вслед за пер-

вым покровным оледенением в палеомагнитной эпохе Брюнес – за наревским оледе-
нением. 

Малакофауна (моллюски) разреза Корчево представлена Bithynia labiata Neumayr, 
Pisi-dium astartoides Sandberger, Gyraulus albus (Muller), Valvata cristata Muller, V. 

Naticina Menke, Lymax sp., Planorbarius corneus L., Lithoglyphus naticoides (Preiffer), L. 

cf. piramidatus Moellendorf, Lymnaea sp., Viviparus sp., и др. (всего 32 таксона) [15]. 

Малакофауна такого типа характерна для кромерского межледниковья. 
Для палеоэнтомофауны (насекомые) корчевского разреза характерно присутствие 

термо-фильных (Chlaenius tristis Schall., Oodes helopoides F., Pterostichus melanarius  
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Ill., Odocantha melanura L., Colymbetes paukulii Er., Donacia obscura Gyll., Hydronomus 

alismatis Marsh.) и вымерших (Morychus viridis var. Michailovski Nazarov, Normandia 

sp., Dorcadion sp., Rhysophagidae gen., Anthicidae gen.) видов [5]. 

По составу фауны остракод отложения корчевского межледниковья были выяв-
лены в скважинах № 5 у п. Чкалов, № 8 (Гомельская обл.), № 62 (Брестская обл.), и 

др. Наиболее распространенными видами фауны остракод в палеоценозах водоемов 
того времени были Ilyocypris karkanensis Bodina., I. errabundis Mandelstam, I. Mana-

sensis Mand., I. ex gr. gibba (Ramdh.), I. ex gr. bradyi Sars, I. ferox Zubowisz, Eucypris ez 

gr. clavataformis Zubowisz, E. rischtanica Scheider, Cyclocypris ex gr. ovum (Jurine), C. 

ex gr. raevis (O. Muller), C. aff. globosa Sars, C. longa Negadaev, C. triangula Neg., C. 

nucklei Triebel, Cypria ex gr. Candonaeformis Triebel, C. ex gr. candida (O. Muller), 

Limnocythere aff. bogutskyi Zub., Cytherissa aff. lutskaica Zub., Darvinula aff. stevensoni 

Brady et Normann и др. [7–9]. Характерно присутствие реликтов позднего плиоцена и 

формирование новых видов илиоциприсов, кандон, циклоциприсов и других более 
адаптированных к экзистенции в новой гидроэкологической обстановке видов остра-

код. 
Корчевский межледниковый этап сопоставляется с 17-м изотопным ярусом (610–

670 тыс. лет назад), имеет один климатический оптимум, синхронен двум пикам кри-
вой инсоляции, одному пику изотопно-кислородной кривой; коррелируется с ин-
тервалом кромер-3, средней частью гюнц-минделя, малопольским горизонтом Поль-

ши, бине Литвы, ильинским России, мартоношским Украины. 
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Summary 
Korchevo interglaciation on the territory of Belarus corresponds to a stage of formation of the 

most ancient in the Pleistocene interglacial horizons, which sediments (loams, gittija, and sandy 
loam humic) are spread by a moraine of the Narev interglaciation and are blocked by a complex of 
the glacial sediments of the Servech (Yaseljda) glaciation. Stratotyp is a cut at the vil. Korchevo (is  
more exact between vil. Korchevo and vil. Yelizarovtschina) of the Baranovichi area of the Brest 
region. Interglacial thickness was studied by the different experts and different methods. The 
structure of the fossil flora is characterized by on materials by palynological and carpologixcal 
researches, the originality of the fossil fauna are established according to studying microteriofauna, 
malakofauna, insects and оstracods. Korchevo interglacial stage is compared to the 17-th isotope 
circle (610–670 thousand years ago), has one climatic optimum, is synchronous to the two peaks of  
a curve insolaciation, to one peak of a isotope-oxygen curve; it is correlated with the interval 
Cromer-3, an middle part of Gunz-Mindel, Malopolje horizon of Poland, Bine of Lithuania, Iljin of 
Russia, Martonosha of Ukraine. 

Fig. 1. Таbl. 1. Bibliogr.: 15 titles. 
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Less jest najlepszy materiałem wykorzystywanym w datowaniu osadów geologicznych 

metodami luminescencyjnymi: termoluminescencją (TL) i optycznie stymulowaną lumines-

cencją (OSL). W klasyfikacji przydatności do datowania sklasyfikowany został najwyŜej. 
Cechuje go charakterystyczna wielkość zwana dawką roczną (Dr) zawartą  w przedziale od 

3 do 4 Gy/ka. Ta wartość determinuje zakres stosowalności metod luminescencyjnych w 
datowaniach. 

Ostatnie dziesięciolecie (1998-2008) przyniosło w kilku aspektach istotny zwrot w ba-
daniach osadów lessowych. Pierwszym etapem było określenie zakresu stosowalności 

metody luminescencyjnej. W 1994 roku Berger (1994) podał, Ŝe ekstremalną wartością dla  
metod termoluminescencyjnych jest milion lat. Kilka lat później fizycy przeprowadzający 

datowania byli zdania, Ŝe lessy a równieŜ inne osady powinny być datowane do około 300 
tysięcy lat (Frechen i in., 1997, 1998, 1999: Bluszcz 2000; Fedorowicz 2006), zaś Wintle 
(1997) i Aitken (1998) przyjmowali, Ŝe górną granicą datowań OSL jest 100 tysięcy lat. 

Drugim aspektem zmian w badaniach luminescencyjnych lessów to powolne odchod-
zenie od datowania termoluminescencyjnego (TL) wykorzystującego metody wyznaczania 

dawki pochłoniętej w sposób: addytywny, regeneracyjny, całkowitego wybielania, częś-
ciowego wybielania. W metodzie TL laboratoria wykorzystywały ziarna kwarcu, skalenia, 

polimineralne róŜnych rozmiarów od  frakcji drobnoziarnistej (4-11 µm) po gruboziarnistą 
(90-200 µm). Nowa metoda – optycznie stymulowanej luminescencji (OSL) zmieniła rodzaj 

stymulacji ziaren do świecenia z temperaturowego na świetlną. Frakcje badanych ziaren 
pozostawały bez zmian. Zmienił się sposób pomiaru dawki pochłoniętej. Nie była to juŜ 

analiza krzywej jarzenia TL (rys. 1) a analiza krzywej wyświecania OSL (rys. 2). Powstały 
nowe metody określania dawki pochłoniętej: addytywna – Single Aliquot Additive dose 

(SAA), odtworzeniowo-addytywna – Single Aliquot Regeneration on Additive dose 
(SARA) czy odtworzeniowa – Single Aliquot Regenerative dose (SAR). Do wzbudzania 

minerałów do świecenia zaczęto wykorzystywać zielonego światła pochodzącego z lasera 
argonowego (długość 515 nm). Początkowo zastosowano do pobudzania luminescencji zia-

ren kwarcu. Następnie kwarc zaczęto naświetlać lampą niebieską (475 nm). Później 
światłem zielonym  stymulowano do luminescencji ziarna ska-leni. Następnie skalenie pota- 

sowe zaczęto stymulować światłem bliskiej podczerwieni (długość 880 nm) (Bluszcz 2000).  
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Powstały w ten sposób kolejne techniki wykorzystujące barwę stymulowanego światła: 

zielonego (GSL), niebieskiego ( BSL), podczerwoną (IRSL) (Spooner i Questiaux 2000). 
Badając  własności wybielania ziaren naświetlając je światłem o określonej barwie a tym 

samym określonej długości fal naukowcy dowiedli, Ŝe na światło o długości 830 nm (pro-
mieniowanie podczerwone) zupełnie są niewraŜliwe ziarna kwarcu. Ten fakt wpływał na 

rozwój badań z wykorzystaniem ziaren polimineralnych. Kolejna zmiana w datowaniach 
była związana ze znacznym udoskonaleniem aparatury pomiarowej. Nowocześniejsze przy-

rządy pomiarowe pozwoliły zaniechać pomiar dawki pochłoniętej metodą wielu porcji a 
stosować ten pomiar metodą pojedynczych porcji zmniejszając w ten sposób niepewność 

daty z kilkunastu do zaledwie kilku procent. 
W pomiarach termoluminescencyjnych stosowana była technika wielu porcji polegająca 

na tym, Ŝe do pomiarów wykorzystywano wielu nawaŜek ziaren tej samej próbki, często 
ponad stu. W optycznie stymulowanej luminescencji (OSL), dzięki ogromnemu postępowi 

w produkcji aparatury badawczej stosuje się przyrządy o znacznie większej czułości. Zre-
zygnowano z metodyki wielu porcji przechodząc do metodyki pojedynczych porcji i poje-

dynczych ziaren. Metodyka pojedynczych porcji wyeliminowała wiele nawaŜek zastępując 
wyłącznie kilkoma lub kilkunastoma, czyniąc pomiar w pełni zautomatyzowany. Ta zmiana 

oraz zamontowanie w przyrządzie źródła promieniowania ograniczyła zdecydowanie błąd 
pomiarowy w dacie określającej wiek badanej próbki obniŜając niepewność z kilkunastu do 
kilku a nawet jednego procenta. Rozwój aparatury pozwolił na opracowanie metody 

pojedynczych ziaren. Na powstania tej metody wpłynął fakt, Ŝe badania udowodniły, Ŝe 
spośród kilkuset ziaren wykorzystywanych w badaniach tylko kilkanaście z nich świeci. Te 

właściwości minerałów spowodowały, Ŝe laboratoria wyposaŜone w duŜą ilość przyrządów 
pomiarowych zaczęły zajmować się badaniem wykorzystując pojedyncze ziarna. 

Zmiany dokonane przez fizyków zostały wdroŜone do badan interdyscyplinarnych. 
Fizycy wraz  z przyrodnikami rozpoczęli badania równieŜ idące w kilku kierunkach. Pierw-

szy z nich zapoczątkował fizyk Manfred Frechen, który na obszarach lessowych kilku kra-
jów Europy Środkowej i Azji prowadził swe badania przy współpracy z przyrodnikami. 

Badania dotyczyły stanowisk: w Czechach  (Frechen i in. 1999), Węgrzech ( Frechen i in. 
1997), Rumuni,TadŜykistanie (Frechen i Dodonov, 1998), Syberii (Frechen i Yamskikh, 

1999), Chin ( Frechen 1999). Wymienione artykuły współautorstwa Frechena miały kilka 
cech wspólnych. Badaniami objęto tak znane w świecie i dobrze rozpoznane geologicznie 

stanowiska jak: Paks i Mende na Węgrzech, Sedlec, Kutna Hora w Czechach, Darai Kalon 
w TadŜykistanie, Tatysh, Cholnokovo, Berezov na Syberii, Lanzhou w Chinach. Daty wy-

konał Manfred Frechen, prowadzono badania na drobnoziarnistej frakcji 4-11 µm skalenia. 
Wykonano porównawcze datowania tych samych próbek metodami TL i OSL (IRSL) tech- 

nikami addytywną i odtworzeniową. Celem tych prac było porównanie otrzymanych dat  



Kierunki rozwoju metod…                                                                                                    239 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Rys. 1. Krzywa jarzenia TL kwarcu (Fedorowicz, 2006). 

Fig.1. An example of TL glow curve measured for quarto (Fedorowicz, 2006). 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Rys. 2. Krzywa wyświecania OSL ziaren kwarcu (Fedorowicz, 2006). 
Fig.2. En example of OSL shine-down curie from quartz (Fedorowicz, 2006). 

 

lessu na dobrze rozpoznanych profilach geologicznych, których osady tworzyły się w ciągu  
ostatnich 200 tysięcy lat. Wyniki badań wykazały, Ŝe występują róŜnice w datach, szcze-

gólnie próbek starszych zaliczanych do stadiów izotopowo-tlenowych (OIS) powyŜej 5. 
NajniŜsze wartości uzyskiwały próbki datowane metodami IRSL (regeneracyjną i 

addytywną). Zdarzały się równieŜ przypadki, Ŝe najniŜszą datę uzyskała próbka datowana 
metodą odtworzeniową TL.  W roku 2003 opublikowano daty TL lessu i gleb kopalnych z 

Belgii (Van den Houte i in., 2003), daty OSL z Syberii (Zander i in., 2003). Ogromnym 
zainteresowaniem cieszyły się lessy chińskie. Daty IRSL podawali Lai i in. (2003) czy 

Watanuki i in. (2003). Te interdyscyplinarne opracowania miały na celu z jednej strony: 
sprawdzenie metod OSL w profilach dobrze rozpoznanych geologicznie, z drugiej zaś 

porównanie dat kilkoma metodami i technikami luminescencyjnym a zarazem były to próby 
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wykorzystania nowych metod datowania. Innym nurtem było, którym wyznacznikiem był 

między innymi brak aparatury badawczej do datowania OSL, było prowadzenie między-
laboratoryjnych badań porównawczych na dobrze rozpoznanych profilach geologicznych 

Ukrainy. Prowadziły je laboratoria TL w Gdańsku i Kijowie (Fedorowicz 2006; Fedorowicz 
i in. 2008a, 2008b) dla profilu Bojanice. Wyniki porównawczych badań dotyczą równieŜ 

laboratorium gdańskiego i lubelskiego dla profili: Halicz (Fedorowicz 2006), Yezupil (Łan-
czont i in. 2009a, 2009b). W wymienionych stanowiskach wszystkie próbki charakteryzo-

wały się datami niŜszymi niŜ 200 tysięcy lat. Znane są z literatury daty TL starsze, sięgające 
nawet do około 900 tys. lat BP (Kusiak 2002). Uzyskano je metodą całkowitego wybielania 

polimineralnej frakcji 45-63 µm. Kolejny przełom w badaniach luminescencyjnych wpro-
wadziły prace Chińczyków. Wielkie zasługi dla rozwoju metod luminescencyjnych mają 

uczeni chińscy Wang, X.L. i Lu, Y.C , którzy przy współpracy z Wintle, A.G. (Wang i in. 
2006a, 2006b; Lu i in., 2007) podjęli prace nad wykorzystaniem drobnych ziaren kwar-

cowych w badaniach próbek pobranych z profili w Chinach. Rozwijana jest technika OSL 
datowania osadów czwartorzędowych metodą drobnoziarnistej frakcji kwarcu (Wang i in. 

2006a). Chińczycy stosują frakcję 2-8 µm w próbkach lessu w których brak jest grubszej 
frakcji. Niewątpliwą zaletą tej metody jest mniejszy rozrzut otrzymywanych wyników. Dla 

tak drobnej frakcji musiała zostać zupełnie inna metodyka preparatyki i pomiaru próbek. W 
pomiarze dawki rocznej konieczne były pomiary dawki promieniowania alfa. Etapy nowej  
preparatyki z wykorzystaniem związków chemicznych przyświecają kolejne cele. Perhydrol 

usuwa organikę, kwas chlorowodorowy węglany. Amoniak neutralizuje kwas i rozdziela 
ziarna. Kolejno zastosowanie kwasu HF rozpuszcza minerały z wyjątkiem kwarcu pozby-

wając się między innymi skalenia. Nowa preparatyka wymaga specjalnych zarówno pomie-
szczeń i laboratoryjnych i naczyń. Ze względu na wysokie ceny odczynników sama pre-

paratyka jest bardzo droga. Wang i in. (2006a) opublikowali daty 12 próbek z profilu 
zawierającego sekwencje lessowo-glebowe na granicy Brunhes/Matuyama (776 ka BP) pot-

wierdzonej badaniami paleomagnetycznymi. Daty potwierdzające rozpoznanie geologiczne. 
Są bardzo dobrym przykładem moŜliwości rozszerzenia zakresu stosowalności metod OSL. 

Ogromnym osiągnięciem moŜe pochwalić się spółka badawcza angielsko-chińsko-
polska. Prace zakończone publikacją Adamiec G., Bailey R.M., Wang X.L., Wintle A, 

(2008) stawiają podwaliny pod nową metodę termicznie indukowanej optycznie stymu-
lowanej luminescencji (thermally transferred OSL) (TT-OSL) dla próbek kwarcu. Opis 

podstaw fizycznych metody podjęli równieŜ V. Pagonis  z R. Chen i A.G. Wintle (2007) 
oraz Adamiec i in. (2008). Metoda ta daje szansę na zwiększenie zasięgu datowania lessu 

nawet do miliona lat. Sygnał TT-OSL jest obserwowany po wybieleniu próbki, która ma 
miejsce w czasie pomiaru OSL i podgrzaniu do temperatury 260 stopni Celsjusza (rys. 3). 

Mierzony wtedy sygnał wykazuje pewną wartość (nawet 5000 Gy). Taka mierzalna wielkość 
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pozwala snuć teoretyczne rozwaŜania, Ŝe metoda ta pozwoli zwiększyć zakres datowania 
osadów nawet do 5 mln lat wstecz. Jest to bardzo perspektywiczne. Podstawy fizyczne tej 

metody przedstawiają Adamiec i in., (2008). Fizycy mają wiele niewyjaśnionych zagadnień 
ale uzyskane wyniki otwierają wiele kierunków badań własności luminescencyjnych kwarcu 

(Adamiec i in. 2008). Wskazują jednocześnie, Ŝe mają przed sobą wiele jeszcze 
niewyjaśnionych zagadnień związanych z ta nową metodą. Cytowany artykuł (Adamiec i in. 

2008) prezentuje wyniki badań nad datowaniem czterech próbek z południowej Australii 
(dwie próbki piasku wydmowego, w tym próbka Eda) oraz dwie próbki piasku plaŜowego. 

Wcześniej (w latach 2001-2004) próbki te były datowane  przez Huntley’a w australijskim 
laboratorium metodą TL uzyskując daty od ponad stu do prawie trzystu tysięcy lat BP.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Rys. 3. Sygnał TT-OSL obserwowany po wybieleniu próbki kwarcu światłem niebieskim (Ada-

miec i in. 2008). 
Fig. 3. The uncorrected dose response for the post-blue TL sample (Adamiec et all 2008). 

 
Badania fizyków (Wang i in., 2006a, 2006b; Adamiec i in., 2008) czynią ogromny, mi-

lowy krok w kierunku rozwoju metod luminescencyjnych. Następny krok powinien naleŜeć 
takŜe do nich ale przy współpracy z przyrodnikami. Wyniki badań fizyków dobitnie 

pokazują, Ŝe potencjał moŜliwości tkwi w dalszych pracach nad mechanizmem procesów 
zachodzących w kryształach kwarcu i skalenia. Autor niniejszego opracowania jest zdania, 

Ŝe w niedalekiej przyszłości nowa metoda TT-OSL przyczyni się równieŜ do dalszych 
badań nad najstarszymi lessami polskimi a zwłaszcza ukraińskimi, do rozwiązywania 

problemów genezy, stratygrafii i paleogeografii. Poczyniony juŜ został pierwszy krok w tym 
kierunku. Stanisław Fedorowicz wystąpił z projektem grantu KBN międzynarodowego i 

interdyscyplinarnego. Ma w tym przedsięwzięciu wziąć udział łącznie 10 osób, Polacy i 
Ukraińcy, fizycy i przyrodnicy. 

_________________ 
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Summary 
Loess is the best material for dating of geological sediments with the use of the following 

luminescent methods: thermoluminescent (TL) method and optically stimulated luminescence 
(OSL). It was ranked as the most useful dating material. Luminescent methods applied in geological 
dating were subject to numerous transformations. At first, they were based on the phenomenon of 
thermoluminescence (TL), and then of optically stimulated luminescence (OSL). Both TL and OSL 
method used numerous research methods. The examined age of sediments was limited to about 250 
ka BP. The method of thermally transferred optically stimulated luminescence (TT-OSL) 
enabled making a huge progress in this respect. The studies of physicists (Wang et al., 2006a, 
2006b, Adamiec et al., 2008) constitute a milestone in luminescent method development. When TT-
OSL method is applied, the age range may be extended even to several millions of years BP. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


