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WSTÊP

Poprzez profil Dubaniewice (Dubanevyèi) nawi¹zujemy do problematyki
czwartorzêdu na miêdzyrzeczu Sanu i Dniestru, gdzie prowadzilimy badania
w jego czêci ukraiñskiej w latach 19982003. Czêciowe wyniki tych badañ
zosta³y przedstawione w kilku artyku³ach (Bogucki i in. 1999a, 1999b, 2001;
£anczont i in. 2003) oraz zaprezentowano w 2000 roku na seminarium terenowym Glacja³ i peryglacja³ na miêdzyrzeczu Sanu i Dniestru***.
Profil Dubaniewice zosta³ opracowany po raz pierwszy w latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku przez badaczy ukraiñskich N. S. Demediuka i J. N.
Demediuk (Demediuk, Demediuk 1988). Nasze badania profilu wnios³y nowe
materia³y do stratygrafii osadów czwartorzêdowych, miêdzy innymi uzyskalimy
* Przedstawione wyniki badañ finansowane by³y w ramach grantu Prorektora UMCS ds.
Badañ Naukowych i Wspó³pracy Zagranicznej pt. Ewolucja rodowiska przyrodniczego na miêdzyrzeczu Sanu i Dniestru w plejstocenie (kierownik M. £anczont).
** Investigations were supported by grant entitled Evolution of the natural environment in
the San and Dniester interfluve in the Pleistocene (chief  M. £anczont) from Prorector for
Scientific Research and Foreign Cooperation of Maria Curie-Sk³odowska University.
*** Materia³y seminarium zosta³y opublikowane w przewodniku Glacja³ i peryglacja³ na
miêdzyrzeczu Sanu i Dniestru, red. M. £anczont, UMCS, Lublin 2000, ss. 206.
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10 dat TL, a tak¿e wzbogaci³y wiedzê o wieku zjawisk peryglacjalnych w regionie.
Profil Dubaniewice (od nazwy wsi) po³o¿ony jest ok. 6 km na pó³noc od
miasta Rudki. Usytuowany on jest w pó³nocnej czêci strefy miêdzyrzecza Sanu
i Dniestru, w bliskim s¹siedztwie europejskiego dzia³u wodnego (odleg³oæ kilku
kilometrów). Nale¿y do dorzecza Sanu, a lokuje siê nad rzek¹ Wiszni¹ (Vynja)
w górnym jej biegu, na wysokoci oko³o 290 m n.p.m. (ryc. 1).
W podziale na jednostki przestrzenne, w sensie geologiczno-geograficznym,
jest to NW czêæ Wschodniego Podkarpacia, a w podziale na jednostki ni¿szego
rzêdu jest to, wed³ug ró¿nych ujêæ, wschodnia czêæ P³askowy¿u Sañsko-Dniestrzañskiego (Kondracki 1969), P³askowy¿u Chyrowsko-Gródeckiego (Wojtanowicz 1978) lub Wy¿yny Krukienickiej (Krukenyèka Vysoèyna) (Demediuk, Demediuk 1988b). Powierzchnia tego regionu ma charakter falisto-pagórkowatej
wy¿yny, rozcz³onkowanej gêst¹ sieci¹ dolin rzecznych i suchych dolinek denudacyjnych (fot. 1). W wiêkszoci dolin rzecznych stwierdzamy istnienie charakterystycznych kotlinowatych rozszerzeñ, po³¹czonych w¹skimi odcinkami prze³omowymi o stromych zboczach. Te kotlinowate formy traktowane byæ mog¹ jako
przetrwa³e w rzebie (reliktowe) zag³êbienia po jeziorkach wytopiskowych z okresu
deglacjacji zlodowacenia tego obszaru.
Na powierzchni wystêpuj¹ lessy, utwory lessopodobne i utwory pylasto-piaszczyste o z³o¿onej genezie.
Profil Dubaniewice le¿y w pobli¿u granicy maksymalnego zasiêgu, jedynego na tym obszarze, zlodowacenia plejstoceñskiego (ryc. 1). Wed³ug dotychczasowego stanu wiedzy by³o to zlodowacenie San 2* (=Oka=Elstera II).
STAN BADAÑ

N. S. Demediuk, prowadz¹c na terenie Wschodniego Podkarpacia badania
geologiczne w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych, dokumentowa³ m.in.
lady pobytu l¹dolodu (Demediuk, Demediuk 1988a, 1988b). Stwierdzi³ powszechn¹ na tym terenie obecnoæ piasków gliniastych o mi¹¿szoci od 1 do 8 m. Osady
te, a w sp¹gowych warstwach obtoczone ¿wiry i g³azy ska³ krystalicznych, zalegaj¹ na rozmytej powierzchni osadów trzeciorzêdowych. Badacz ten stwierdzi³
ponadto, ¿e w strefie europejskiego dzia³u wodnego i na pó³noc od niego osady
fluwioglacjalne spotyka siê tylko w dolinnych obni¿eniach otwartych w kierunku
NW, tzn. w tych dolinach, w których zachodzi³ sp³yw wód lodowcowych.
* Nazwy zlodowaceñ, które tworzy siê zazwyczaj od rzek, piszemy wielk¹ liter¹. Jest to
zgodne z zasadami ortografii jêzyka polskiego i zgodne z tradycj¹ naukow¹, a niezgodne z rozpowszechnian¹ ostatnio w polskim pimiennictwie naukowym praktyk¹. Podzielamy w tej kwestii
stanowisko Z. Kotañskiego (2001). Trzeba te¿ zauwa¿yæ, ¿e w jêzyku angielskim, a tak¿e w wielu
innych jêzykach, stosuje siê pisowniê zlodowaceñ wy³¹cznie wielk¹ liter¹.
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Ryc. 1. Po³o¿enie profilu Dubaniewice; 1  granice P³askowy¿u Chyrowsko-Gródeckiego;
2  zasiêg l¹dolodu San 2; 3  profil Dubaniewice
Situation of the Dubanevyèi profile: 1  boundaries of the Hyriv-Gorodok Plateau; 2  extent
of the San 2 ice sheet; 3  Dubanevyèi profile

W profilu Dubaniewice wykazana zosta³a obecnoæ piaszczysto-gliniastej gliny
morenowej oraz serii podmorenowej, z³o¿onej z piasków i utworów piaszczysto-pylastych i serii górnej, nadmorenowej, z³o¿onej z piasków i subaeralnych utworów lessopodobnych z horyzontami gleb kopalnych (Demediuk, Demediuk 1988a).
Dla tych osadów podane zosta³y parametry uziarnienia podstawowych serii. Stwierdzono tak¿e zmienn¹ ogóln¹ ich mi¹¿szoæ (od 6,5 do 13 m) na terenie badanej
piaskowni. Osady te zalegaj¹ na cokole skalnym zbudowanym z utworów sarmackich, które ods³aniaj¹ siê w korycie Wiszni. Na tym etapie badañ profilu
Dubaniewice opublikowane zosta³y tak¿e trzy daty TL dla osadów czwartorzêdowych  dwie pochodz¹ z laboratorium TL Zak³adu Geografii Fizycznej i Paleogeografii UMCS w Lublinie (analiza: J. Butrym) i jedna z laboratorium TL Instytutu Nauk Geologicznych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie (analiza: W. Shovkoplyas). Glina morenowa datowana zosta³a na 529±72 ka BP (Butrym i in. 1988) i na 560±50 ka BP (Shovkoplyas, Hristoforova 1996), co wiadczyæ mo¿e o przynale¿noci jej do zlodowacenia San 2, okrelanego w dawniej-
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szych schematach jako zlodowacenie Sanu (Wojtanowicz 1978) lub zlodowacenie Dniestru (=górny Mindel) wed³ug N. Demediuka (Demediuk, Demediuk
1988a). Trzecia data pochodzi³a z serii nadmorenowych piasków gliniastych i da³a wiek 241±36 ka BP, co pozwala wi¹zaæ datowany utwór ze zlodowaceniem
Odry.
PROFIL DUBANIEWICE W WIETLE NOWYCH BADAÑ

Nasze studia profilu Dubaniewice objê³y badania geologiczne, analizy laboratoryjne, które dotyczy³y sk³adu granulometrycznego z wyliczeniem wskaników wed³ug Folka i Warda (Racinowski i in. 2003), zawartoci humusu, Fe2O3
i CaCO3, oznaczenie sk³adu minera³ów ciê¿kich (Racinowski i in. 2003, w druku) oraz wieku termoluminescencyjnego (TL). Okrelony zosta³ wiek TL 10 próbek (analizy: J. Kusiak w laboratorium TL Zak³adu Geografii Fizycznej i Paleogeografii UMCS w Lublinie). Badania geologiczne umo¿liwi³y zestawienie syntetycznego profilu osadów czwartorzêdowych, który opracowano na podstawie
piêciu przygotowanych przez nas ods³oniêæ, po³o¿onych w odleg³oci kilkudziesiêciu metrów od siebie, w nieczynnej obecnie piaskowni.
Faktyczna mi¹¿szoæ pokrywy czwartorzêdowej odpowiada wczeniejszym
obserwacjom (Demediuk, Demediuk 1988a) i nie przekracza 1113 m. Na przedstawionym profilu syntetycznym (ryc. 2) ogólna (³¹czna) mi¹¿szoæ czwartorzêdu jest w profilu Dubaniewice nieco wiêksza, co wynika z techniki zestawiania
(sumowania) poszczególnych odcinków profilu, znajduj¹cych siê w ró¿nych sytuacjach geomorfologicznych (stok, zbocze doliny, krawêd przykorytowa), ró¿nych w zwi¹zku z tym stosunkach hipsometrycznych. Profil oddaje natomiast
rzeczywiste mi¹¿szoci wydzielonych serii i warstw, czyli wykazuje porównywalnoæ wewnêtrzn¹ i wiarygodnoæ geologiczn¹. Na podstawie wszystkich dokonanych badañ utworów czwartorzêdu wydzielono warstwy osadów oznaczone
kolejnymi numerami od 1 do 16.
Najm³odszym osadem profilu jest less (warstwa 1). Wykazuje on zmienn¹
mi¹¿szoæ, od 1,5 do 4,0 m. Jest on w ca³oci lub g³êboko, do 2,5 m, odwapniony. Wykazuje cechy typowe dla lessów, miêdzy innymi p³ow¹ barwê i pionow¹
³upliwoæ; nie wykazuje wyraniejszych oznak stratygraficznego zró¿nicowania.
Less ten wi¹¿emy ze zlodowaceniem Wis³y, do czego sk³aniaj¹ tak¿e dwie daty
TL, identyczne dla ró¿nych czêci profilu: 23±2 ka BP i trzecia: 63±ka BP.
W stropie lessu jest rozwiniêta holoceñska gleba ³¹kowo-stepowa z dobrze rozwiniêtym poziomem humusowym, a tak¿e z wyranie zaznaczonym poziomem
B, w którym wystêpuj¹ pieprze i konkrecje manganowe oraz widoczne s¹ kretowiny. Less przechodzi ku do³owi w utwór pylasto-piaszczysty, czêsto zgliniony,
oglejony i niebieskawoszary, z rdzawymi plamami i z du¿¹ iloci¹ konkrecji
manganowo-¿elazistych (warstwa 2). Warstwa ma charakter poziomu solifluk-

Zagadnienia glacjalne i peryglacjalne na miêdzyrzeczu Sanu i Dniestru...

41

Ryc. 2. Profil syntetyczny, litologiczno-stratygraficzny, utworów czwartorzêdowych w Dubaniewicach wg badañ autorów. Daty TL: a  wg Butryma i in. (1988); b  wg Shovkoplyasa (Shovkoplyas, Hristoforova 1996); pozosta³e daty wg Kusiaka (niniejsze opracowanie). Pozosta³e objanienia w tekcie
Synthetic, lithologic-stratigraphic profile of the Quaternary deposits at Dubanevyèi composed by
the authors. TL ages: a  after Butrym et al. (1988); b  after Shov-koplyas (Shovkoplyas, Hristoforova 1996); other TL ages after Kusiak (this paper). Other explanations in the text
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cyjnego, który przez analogiê z szeregiem innych profilów lessowych regionu
nale¿y zaliczyæ do dolnej czêci zlodowacenia Wis³y. Dolna granica tej warstwy
jest nierówna, falista, ma charakter granicy denudacyjnej.
Osady zlodowacenia Wis³y le¿¹ bezporednio na osadach zlodowacenia Odry,
tworz¹cych kompleks sk³adaj¹cy siê z trzech ogniw odrêbnych genetycznie. Ogniwo
górne stanowi¹ (warstwa 3) utwory pylaste, lessopodobne, o genezie eolicznej,
datowane w czêci stropowej na 230±30 ka BP. S¹ one w ca³ym profilu bezwêglanowe i w ca³ym profilu objête procesami glebowymi. Rozwiniêty jest na nich
zespó³ dwóch interglacjalnych gleb typu Korov, który wi¹¿emy z interglacja³em
lubelskim. Górna z tych gleb  Korov 1, o mi¹¿szoci 1,3 m, jest pe³noprofilow¹ gleb¹ len¹ typu p³owego. Jej poziom humusowy (A) buduje utwór gliniasty,
szary, makroporowaty, zawieraj¹cy wêgielki drzewne o rednicy do 1 cm; jest
on oglejony i silnie wzbogacony w zwi¹zki ¿elaza. Poziom eluwialny (Eet) reprezentuje utwór pylasto-piaszczysty, jasnobr¹zowy, silnie za¿elaziony, z bardzo
licznymi konkrecjami manganowo-¿elazistymi. Dwudzielny poziom iluwialny (Bt)
jest gliniasty, czerwonordzawy, o strukturze grudkowatej, silnie wzbogacony
w zwi¹zki ¿elaza i oglejony, z du¿¹ iloci¹ konkrecji manganowo-¿elazistych
o rednicy 35 mm. Granica dolna tego poziomu jest wyrana. Starsza z gleb
interglacja³u lubelskiego, Korov 2, o mi¹¿szoci 1,1 m, jest pozbawiona wskutek denudacji górnych poziomów genetycznych. Zachowa³ siê tylko poziom iluwialny, piaszczysto-pylasty, czerwonordzawy, z wielk¹ iloci¹ konkrecji manganowo-¿elazistych oraz plam szarego oglejenia, które miejscami maj¹ kszta³t wertykalnie zorientowanych form lejkowatych o rednicy 2 cm, a miejscami  pojedynczych soczewek o gruboci 20 cm. Granica dolna jest wyrana. rodkowe
ogniwo osadów glacja³u Odry (warstwa 4) to seria pias-ków rzecznych, horyzontalnie laminowanych, z przewarstwieniami jasno¿ó³tego piasku gliniastego. Osad
ten jest odwapniony, w czêci górnej niebieskawoszary z powodu silnego oglejenia, a w dolnej ciemno¿ó³ty. Kolejne, dolne ogniwo kompleksu osadów odrzañskich (warstwa 5) to pylaste piaski wêglanowe, szare, warstwowane, z nielicznymi skorupkami miêczaków. Utwór ten jest oglejony i wzbogacony w zwi¹zki
¿elaza z licznymi konkrecjami manganowo-¿elazistymi. Pod wzglêdem genetycznym ma on charakter osadu rzeczno-jeziornego, zlessyfikowanego w warunkach
peryglacjalnych. Jego wiek TL zosta³ okrelony na 241±34 ka BP i 315±79 ka
BP. Dolna granica osadów kompleksu odrzañskiego jest ostra, erozyjna, a przy
niej zapocz¹tkowane s¹ doæ szerokie (20 cm) szczeliny, zape³nione w czêci
górnej szarym wêglanowym osadem ilastym, a w dolnej  piaskiem. Z t¹ powierzchni¹ wi¹¿e siê d³u¿sza przerwa/luka stratygraficzna (fot. 2).
Nastêpny (id¹c ku do³owi) poziom stratygraficzny (warstwa 6) to seria piasków ró¿noziarnistych szarych, szaro¿ó³tych i rdzawych, skonie warstwowanych,
z przewarstwieniami szarych piasków gliniastych i ¿wirów ska³ pochodzenia karpackiego i pó³nocnego. Jest to utwór genezy fluwio-peryglacjalnej, który datuje-
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my na glacja³ Liwiec i który nale¿a³oby zaliczyæ do kategorii piasków i ¿wirów
mieszanych na wtórnym z³o¿u (£anczont 1997a).
Kolejn¹ lukê stratygraficzn¹ w profilu Dubaniewice czêciowo wype³niaj¹
zalegaj¹ce bezporednio pod osadem ze zlodowacenia Liwca bezwêglanowe deluwia gleby pochodz¹cej z interglacja³u mazowieckiego (warstwa 7). S¹ to piaski
gliniaste, szare, miejscami przechodz¹ce w glinê, z warstewkami i soczewkami
piasków jasnoszarych, rednioziarnistych. Osad deluwialny wykazuje wyranie
zwiêkszon¹, w stosunku do osadów s¹siaduj¹cych od góry i od do³u, zawartoæ
humusu i Fe2O3, oraz najwy¿sz¹ bodaj w ca³ym profilu wartoæ wskanika σ1,
wskazuj¹c¹ na bardzo s³abe wysortowanie osadu. Bardzo podobn¹ sytuacjê, jeli
chodzi o zniszczenie gleby z interglacja³u mazowieckiego i zast¹pienie jej w profilu produktami jej denudacji, odnotowano w lessowym ods³oniêciu w D¹brówce
(Dubrivka), le¿¹cym nad Strwi¹¿em, ju¿ po po³udniowej stronie dzia³u europejskiego (£anczont i in. w druku).
Pod redeponowanymi resztkami gleby mazowieckiej w profilu Dubaniewice
wystêpuje kompleks osadów glacigenicznych, zwi¹zanych ze zlodowaceniem
San 2, reprezentowany przez nad- i podmorenowe fluwioglacjalne piaski i piaski
ze ¿wirami (warstwy 8 i 10) oraz glinê morenow¹ (warstwa 9). Osady fluwioglacjalne to przewa¿nie piaski rednio- i gruboziarniste, horyzontalnie i skonie
warstwowane. Zawieraj¹ ¿wirowy materia³ pó³nocny. Dolna granica kompleksu
glacigenicznego jest ostra  jest to granica erozyjno-denudacyjna z brukiem ¿wirowo-g³azowym. W okolicy analizowanego ods³oniêcia natrafiono na dwa du¿e
g³azy narzutowe o rednicy oko³o 1 m (fot. 3).
Glina morenowa z Dubaniewic by³a datowana metod¹ TL kilkakrotnie. Daty
otrzymane wczeniej w laboratoriach kijowskim i lubelskim okreli³y jej wiek na
529 i 560 ka BP. Data, któr¹ otrzymalimy ostatnio, jest zdecydowanie zani¿ona
(134±20 ka BP) i nie mo¿e byæ miarodajna. Uzyskano j¹ na podstawie próbki
pochodz¹cej z jednego z analizowanych ods³oniêæ, w którym glina wystêpuje
bezporednio pod górnym lessem w doæ cienkiej (1 m) warstwie, w postaci  jak
to okrelono w opisie  redeponowanej gliny zwa³owej o cechach gliny deluwialnej. Dla kompleksu osadów glacigenicznych uzyskalimy jeszcze jedn¹ datê TL,
tym razem bardzo zawy¿on¹ w stosunku do wieku oczekiwanego na podstawie
kryteriów geologicznych. W ods³oniêciu, oznaczonym jako g³ówne (ze ródlessowymi glebami kopalnymi), dla osadu z dolnej, ¿wirowo-piaszczystej czêci
serii fluwioglacjalnej, zalegaj¹cej bezporednio na utworach neogeñskich, otrzymano datê 1226±454 ka BP (?). Wydaje siê, ¿e to ewidentne postarzenie osadu
wi¹zaæ mo¿na z wp³ywem na jego cechy termoluminescencyjne domieszki materia³u starszego, pochodz¹cego z pod³o¿a.
Pod seri¹ morenowo-fluwioglacjaln¹ stwierdzono z³o¿ony kompleks osadów
czwartorzêdowych, pylastych, piaszczystych i mu³kowych o mi¹¿szoci 7 m,
który w ca³oci zaliczono do piêtra glacjalnego San 1 (fot. 4). Podzieliæ go mo¿na
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na cztery podstawowe ogniwa. Ogniwo górne to warstwy 11 i 12. W czêci
górnej stanowi go utwór pylasto-piaszczysty (Mz=5 phi), ¿ó³toszary, lessopodobny, wêglanowy (zawartoæ CaCO3 do 10%) o czytelnym, w przewadze horyzontalnym, warstwowaniu. Wystêpuj¹ w nim liczne, czarne i winiowe konkrecje manganowo-¿elaziste o rednicy do 3 mm i wêglanowe o rednicy do 3 cm.
Warstwê 11 przecinaj¹ pojedyncze pionowe szczeliny, zape³nione materia³em
silnie oglejonym, a przy jej powierzchni wyodrêbniaj¹ siê klinopodobne kieszenie o maksymalnej g³êbokoci 1 m i szerokoci do 0,7 m, wype³nione glin¹ piaszczyst¹ ze ¿wirami ska³ krystalicznych (gruboziarniste granity, gnejsy, kwarce
i kwarcyty). Warstwê 12 reprezentuj¹ piaski barwy ¿ó³toszarej, wyranie drobno
warstwowane. S¹ one oglejone, wzbogacone w zwi¹zki ¿elaza, zw³aszcza na
p³aszczyznach lamin. Wiek tych piasków okrelono metod¹ TL na 675±253 ka
BP. Dolna ich granica jest ostra, erozyjna. Generalnie rzecz ujmuj¹c, jest to seria
pierwotnie jeziorna, kszta³towana przy du¿ym udziale czynnika eolicznego i postsedymentacyjnego wietrzenia peryglacjalnego. Osad ten reprezentuje podmorenowe facje lessów, które spotykane s¹ doæ rzadko, niemniej s¹ stwierdzane w profilach czwartorzêdu na Podkarpaciu (Giedlarowa, Siedliska, Zarzecze).
Kolejne ogniwo (warstwa 13) reprezentowane jest przez piaski drobno- i rednioziarniste, szare i jasnoszare, z nisk¹ zawartoci¹ wêglanu wapnia (24%),
dobrze wysortowane, odznaczaj¹ce siê symetrycznym rozk³adem uziarnienia. S¹
one na ogó³ skonie warstwowane. Jest to typowy osad fluwialny, którego wiek
okrelono metod¹ TL na 685±53 ka BP.
Poni¿ej wystêpuje ogniwo z³o¿one z dwóch warstw (14 i 15) wêglanowych
(1014% zawartoci CaCO3) mu³ków piaszczystych o ³¹cznej mi¹¿szoci do 5 m;
dolna ich warstwa jest bardziej zwiêz³a, gliniasta. S¹ one drobnoziarniste
(Mz~7 phi); zawieraj¹ sporo frakcji z uziarnieniem typowym dla lessu, tj. 0,05
0,02 mm, bo od 50 do >80%, oraz ilastej (1520%). Poza tym odznaczaj¹ siê
s³abym wysortowaniem, z dodatnio skonym rozk³adem uziarnienia. Mu³ki s¹
drobnorytmicznie, horyzontalnie laminowane, a powierzchnie lamin podkrelone
s¹ za¿elazieniem, widoczne tak¿e s¹ ich pionowe pêkniêcia i drobne uskoki. Jest
to osad wodnej genezy, zwi¹zany ze rodowiskiem wód stoj¹cych i kszta³towany
przy niew¹tpliwie znacznym udziale procesu eolicznego. Mo¿na go chyba okreliæ jako utwór limno-peryglacjalny, typu glin wstêgowych. Osad o tym charakterze jest rzadko spotykany na miêdzyrzeczu Sanu i Dniestru.
Podmorenowy kompleks mu³kowy z okresu zlodowacenia Sanu 1 w profilu
Dubaniewice reprezentuje odleg³¹ przesz³oæ geomorfologiczn¹ obszaru miêdzyrzecza. Typ i charakter depozycji tych osadów, a zw³aszcza partii dolnych, wi¹zaæ mo¿na z etapem kszta³towania siê europejskiego dzia³u wodnego, który uleg³
w tym czasie przestrzennemu przemieszczaniu, a¿ do ostatecznego przechwycenia odp³ywu przez dorzecze Wis³y. Wydaje siê, ¿e w zwi¹zku z migracj¹ dzia³u
wodnego mog³y powstawaæ niewielkie i nieliczne, chwilowo bezodp³ywowe, za-
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klês³oci terenu. Te wysoko zawieszone obni¿enia funkcjonowa³y pocz¹tkowo
jako wysychaj¹ce okresowo jeziorzyska peryglacjalne, i w koñcu zosta³y w³¹czone poprzez Wiszniê do sieci drena¿u bardziej agresywnego (Teisseyre 1938) systemu dorzecza Sanu.
Utwory czwartorzêdowe w profilu Dubaniewice zamyka od do³u warstwa 16
piasków gruboziarnistych rdzaworudych, silnie wzbogaconych w tlenki ¿elaza,
a miejscami scementowanych przez te zwi¹zki. S¹ to prawdopodobnie eluwia
pod³o¿a neogeñskiego. By³aby to najdawniejsza powierzchnia topograficzna, zachowana pod jeziorzyskowymi osadami mu³kowymi. Sp¹g tej warstwy wystêpuje na wysokoci oko³o 1 m ponad poziomem wody w korycie Wiszni. Tam wystêpuj¹ ju¿ wychodnie niezwietrza³ych ska³ pod³o¿a podczwartorzêdowego.
W dolnej czêci osadów czwartorzêdu w profilu Dubaniewice, w osadach
zaliczonych do glacja³u San 1, wystêpuje struktura klina mrozowego o wyj¹tkowo du¿ych rozmiarach i z³o¿onej budowie (fot. 5, 6, 7). Zaczyna siê ten klin
w stropie piasków warstwy 13, gdzie jego szerokoæ jest najwiêksza (1,6 m).
Przy stropie kolejnej w g³¹b warstwy  warstwy mu³ków (14) szerokoæ klina
maleje do 0,3 m, a przy kolejnej warstwie mu³ków (15) do 0,1 m. Ogólna g³êbokoæ klina wynosi ok. 4 m. Wype³nienie klina na odcinku miêdzy stropem piasków i stropem mu³ków stanowi szara zwiêz³a glina pylasta, która powstaæ mog³a
na drodze procesów eolicznych lub w procesie sp³ukiwania przy udziale wody
z tajania niegu, kiedy to transportowany jest drobny materia³, najczêciej gliniasty (Godzik 1973). Od stropu mu³ków do samego do³u wnêtrze klina zape³niaj¹
piaski rednio- i gruboziarniste, jasno- i ciemnoszare (ze wzglêdu na wzrost zawartoci tlenków manganu), które pochodz¹ niew¹tpliwie z piasków wy¿ej zalegaj¹cych, z warstwy 13. Kontakt struktury klina z materia³em otaczaj¹cym jest
bardzo ostry. Jego cianki s¹ podkrelone przez scementowanie piasków przez
zwi¹zki ¿elaza, a miejscami manganu, w warstewce o gruboci 57 cm (do postaci piaskowca).
Mo¿na stwierdziæ, ¿e opisany klin jest polichronologiczny i sk³adaj¹ siê nañ
co najmniej trzy generacje takich form, które rozwija³y siê w d³ugim okresie
kilkunastu, a byæ mo¿e wiêcej, tysiêcy lat. Kolejne fazy odm³adzania struktury
nastêpowa³y w tym samym miejscu; nale¿y te¿ dodaæ, ¿e faktycznie nie koñczy
siê ona przy stropie piasków warstwy 13, ale biegnie dalej, choæ ju¿ mniej wyranie, ku górze, w kierunku kieszeni wype³nionej materia³em morenowym, zlokalizowanej bezporednio nad centraln¹ czêci¹ klina. Z pewnoci¹ nie jest to
przypadkowe.
ZAGADNIENIE ZLODOWACENIA OBSZARU

W profilu Dubaniewice stwierdzono ponad wszelk¹ w¹tpliwoæ obecnoæ
w plejstocenie l¹dolodu, dokumentowanego przez g³azy narzutowe i glinê more-
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now¹. Dowiód³ tego ju¿ N. Demediuk (Demediuk, Demediuk 1998a). W czasie
wycieczki naukowej odbytej w latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku, prowadzonej przez N. Demediuka, przy pobieraniu próbki do datowania TL mo¿na
by³o obserwowaæ profil, w którym glina morenowa znajdowa³a siê w pozycji
nienaruszonej; zalega³a ona na mi¹¿szej serii fluwioglacjalnej (Butrym i in. 1988).
Wiek tej gliny, oznaczony metod¹ TL, jakkolwiek istniej¹ okrelone trudnoci
w datowaniu t¹ metod¹ glin, wskazuje na zlodowacenie San 2. Taki wiek przypisano te¿, równie¿ datowanym metod¹ TL, glinom w Krukienicach, gdzie spoczywaj¹ one bezporednio pod palinologicznie zidentyfikowanymi torfami interglacja³u mazowieckiego (£anczont i in. 2003), oraz w Kotlinie Sandomierskiej,
w Siedliskach (£anczont 1997b) i w Giedlarowej (Wojtanowicz 1985). We wszystkich tych stanowiskach jest to jedyna glina i dokumentuj¹ca jedyne zlodowacenie. N. Demediuk (Demediuk, Demediuk 1988a) nazwa³ je zlodowaceniem Dniestru. Autorzy wydzielili w lobie dniestrzañskim dwie fazy: fazê maksymaln¹
samborsk¹ i fazê recesyjn¹ krukienick¹ (Bogucki i in. 2000a). Dubaniewice le¿¹,
podobnie jak Krukienice, na linii tej m³odszej fazy. Z t¹ w³anie m³odsz¹ faz¹
mog¹ byæ zwi¹zane wszystkie gliny ze wspomnianych powy¿ej stanowisk.
W profilu Dubaniewice istniej¹ jeszcze prawdopodobnie lady starszej fazy
samborskiej l¹dolodu San 2. Jest to bruk morenowy w sp¹gu serii fluwioglacjalnej i glina wype³niaj¹ca kieszeniowe formy peryglacjalne, wytworzone w stropie
utworów lessopodobnych z okresu zlodowacenia San 1.
Pod utworami glacjalnymi istnieje mi¹¿sza seria (6,5 m) peryglacjalna wi¹zana ze zlodowaceniem San 1. Rozwija³y siê w tym okresie procesy i osady
w³aciwe warunkom peryglacjalnym, takie jak kliny mrozowe, lessy. Pojawiaj¹ce siê ostatnio sugestie o obecnoci w Karpatach i na Podkarpaciu starszych zlodowaceñ (Lindner 2001; Lisicki 2003; Wójcik i in. 2004) nie znajduj¹ potwierdzenia w naszych badaniach w Dubaniewicach i na pozosta³ym obszarze miêdzyrzecza Sanu i Dniestru.
PROBLEM PERYGLACJA£U MIÊDZYRZECZA SANU I DNIESTRU

Problematyka peryglacjalna miêdzyrzecza by³a podejmowana ju¿ wczeniej
przez autorów (Bogucki i in. 2000a, 2000b). Profil Dubaniewice wzbogaca tê
kwestiê o nowe fakty, które pozwalaj¹ przede wszystkim na znaczne rozszerzenie
wstecz czasu istnienia stref peryglacjalnych na tym obszarze. Ten nowy udokumentowany czas obejmuje okres starszego mezoplejstocenu, poprzedzaj¹cego zlodowacenie San 2. Opisana wy¿ej wieloetapowa struktura klina mrozowego zwi¹zana zosta³a ze zlodowaceniem San 1. Obecnoæ tego rodzaju formy zawiadcza
o istnieniu wieloletniej lub sezonowej zmarzliny, a zdaniem Godzika (1973)
kliny zmarzlinowe pierwotnego wype³nienia wiadcz¹ o klimacie niezwykle kontynentalnym i jego skrajnej suchoci.
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Jeszcze starsze zjawiska peryglacjalne stwierdzone zosta³y w profilu Zahvizdja, po³o¿onym na wschód od Dubaniewic, na Naddniestrzu Halickim. Wystêpuj¹ tam, u³o¿one w czterech poziomach, struktury krioturbacyjne na granicy BruhnesMatuyama. Zak³ada siê w czasie ich powstania g³êbokie, co najmniej sezonowe, przemarzanie gruntu, a niewykluczone, ¿e by³a i wieloletnia zmarzlina.
Wykazano podobieñstwo tych struktur w profilu Zahvizdja do struktur wystêpuj¹cych w Europie Zachodniej podczas wczesnego czwartorzêdu od Pretegelenu
po Bavel (£anczont i in. 2002; Nawrocki i in. 2002; £anczont i in. 2003). Te
fakty potwierdzaj¹, ¿e prawdopodobnie przez ca³y plejstocen w okresach och³odzeñ rangi glacjalnej omawiany obszar objêty by³ klimatem peryglacjalnym. By³o
to och³odzenie g³êbokie, ostrzejsze, ni¿ dot¹d przypuszczano. Peryglacjalne zjawiska z nim zwi¹zane to nie tylko struktury pochodzenia mrozowego, stwierdzone w Dubaniewicach w kilku piêtrach stratygraficznych, tj. w stropie osadów
glacja³u Liwca, a tak¿e w sp¹gu osadów glacja³u Wis³y, ale równie¿ zjawiska
wietrzenia mrozowego. Doprowadzi³y one do tzw. lessyfikacji osadów, czego
przyk³adem jest spylenie (pelityzacja) osadów w stropie serii zlodowacenia
San 1 i dolnej serii osadów kompleksu odrzañskiego. Powsta³y w koñcu osady
eoliczne, takie jak lessy i utwory lessopodobne. Godne uwagi jest istnienie takich
utworów w pozycji podmorenowej, co nie by³o dot¹d stwierdzane na miêdzyrzeczu Sanu i Dniestru, chocia¿ jest znane z innych profilów czwartorzêdu Podkarpacia (Giedlarowa, Siedliska, Zarzecze).
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SUMMARY

The Dubanevyèi profile of the Quaternary deposits is situated in the Ukraine, in the San and
Dniester interfluve, near the European watershed (Fig. 1). It was described for the first time by
Demedjuk and Demedjuk (1988a, 1988b). The authors of this paper undertook new studies of this
profile. Geological investigations, analysis of heavy minerals composition, and several laboratory
analyses (grain size distribution, contents of humus, Fe2O3, CaCO3) were made.TL ages were also
obtained.
Based on all the obtained results, a synthetic lithologic-stratigraphic profile was composed. It
contains 16 layers of deposits related on the following glacial periods: San 1, San 2, Liwiec, Odra,
and Vistula (Fig. 2). The Lublin Interglacial was also identified. It is represented by the Koriv
pedocomplex, which consists of two paleosols. Both this pedocomplex and the Holocene soil are
developed on loess. Deluvia of a paleosol from the Mazovia Interglacial were also found in the
profile. The distinguished deposits are genetically differentiated, and represent the following environments: glacial  till with boulders (layer 9, Photo 3); glaciofluvial  sands (layers 8, 10); eolian
 loess and loess-like deposits (layers 1, 2, 3, 11); lacustrine  fine sands and silts (layers 13, 14,
15); fluvial  sands (layers 4, 6); deluvial  clayey sand (layer 7); eluvial  coarse sand (layer 16).
The deposits were transformed by pedogenesis and periglacial processes, and also affected by
erosion and denudation, which led to the formation of numerous stratigraphic hiatuses and denudation surfaces, for example between the layers 1 and 2, 5 and 6, 10 and 11.
The results of TL measurements indicate that the till layer dates from the San 2 Glacial. The
authors consider it to be the only one glacial period during which ice sheet covered the described
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area. Based on the studies of the Dubanevyèi profile, the role of periglacial phenomena in the
examined area can be discussed. A large frost wedge occurs in the deposits from the San 1 Glacial,
and similar smaller structures  in the top part of the Liwiec Glacial deposits, and in the bottom part
of the Vistula Glacial deposits. Traces of frost weathering, which resulted in deposit pelitisation,
were also found. These facts indicate that periglacial climate, which characterized coolings of
glacial rank in the examined area probably during the whole Pleistocene, was more severe that is
has been thought till now, and permafrost occurred in the San 1 and San 2 Glacials.
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