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PO£O¯ENIE TERENU BADAÑ I WSTÊPNA
CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA OSADÓW
CZWARTORZÊDOWYCH

Zachodnie krañce Kotliny Zamojskiej stanowi miêdzyrzecze dolin Poru i £êtowni oraz odcinki ujciowe dolin Gorajca i fragment doliny Wieprza w s¹siedztwie ujcia Poru do tej ostatniej rzeki. Integraln¹ czêæ omawianego obszaru
stanowi tzw. Guz Zak³odzia po³o¿ony na Miêdzyrzeczu Poru i £êtowni stanowi¹cy subsekwentne wyniesienie kredowego pod³o¿a przykryte rezydualnymi osadami mezoplejstocenu oraz mi¹¿sz¹ pokryw¹ ró¿nowiekowych lessów rozdzielonych glebami kopalnymi. Ten p³at wierzchowinowy ograniczaj¹ doliny Poru i £êtowni (ryc. 1). Rzeki te p³yn¹ w obrêbie starych dolin plejstoceñskich w których
mi¹¿szoæ czwartorzêdu dochodzi do 70 m. Less na omawianym obszarze wystêpuje powszechnie w obrêbie teras plejstoceñskich i stoków. W dolinie Poru wystêpuj¹ trzy terasy nadzalewowe (wy¿sza, rednia, niska) oraz terasa holoceñska
(Superson 1979). Zachodni¹ czêæ Kotliny od Roz³op do Szczebrzeszyna stanowi¹ terasy plejstoceñskie Wieprza. Od Roz³op w kierunku zachodnim ³¹cz¹ siê
one z terasami Poru. W obrêbie teras nadzalewowych rzek zachodniej czêci
Kotliny Zamojskiej wystêpuj¹ lessy facji dolinnej. W obrêbie terasy wysokiej
lessy wykazuj¹ zró¿nicowanie stratygraficzne. Lessy m³odsze le¿¹ na kompleksie glebowym GJ1, który rozwin¹³ siê na mu³kach lessowych wieku warciañskiego w interglacjale eemskim i wczesnej czêci zlodowacenia Vistulian (Eovistu-
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Ryc. 1. Po³o¿enie terenu badañ i lokalizacja ods³oniêæ i wybranych wierceñ. Objanienia: z1 
Zak³odzie 1, z2  Zak³odzie 2, s  ods³oniêcie w S¹siadce, s1  wiercenie w S¹siadce (Malinowski,
Mojski 1960); pozosta³e numery wierceñ jak w publikacji Malinowskiego (1964)
Fig. 1. Position of study area and location of exposures and selected borings. Symbols: z1 
Zak³odzie 1, z2  Zak³odzie 2, s  exposure in S¹siadka, s1  boring in S¹siadka (Malinowski,
Mojski 1960). The remaining numbers of borings as in the publication by Malinowski (1964)

lian). Budowa geologiczna terasy wysokiej (205208 m n.p.m.) w profilu pod³u¿nym jest zró¿nicowana pod wzglêdem jej litologicznego wykszta³cenia. W odcinku dolnym Poru przy ujciu do Wieprza buduj¹ j¹ piaski pylaste i mu³ki ilaste
z detrytusem rolinnym; s¹ to utwory typu dryasowego, których wiek okrelany
jest na zlodowacenia rodkowopolskie (Marsza³ek i in. 2000 a,b). Do Kotliny
nale¿y jeszcze tzw. Obni¿enie Turobiñskie po³o¿one na zachodzie, wykszta³cone
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podobnie jak ca³a Kotlina Zamojska w subsekwentnej strefie ma³o odpornych na
denudacjê margli mastrychtu; wykorzystuje je rzeka Por. W górê doliny Poru
oraz ku zboczom doliny utwory piaszczyste przechodz¹ w utwory pylaste lessopodobne oraz lessy akumulowane na okresowo zalewanych powierzchniach terasy indunacyjnej. W okolicy Mokrolipia intensywnej akumulacji lessu sprzyja³y
zapewne warunki dynamiczne. Zachowa³y siê tam szcz¹tki pomostu lessowego przegradzaj¹cego w pewnych okresach ostatniego zlodowacenia dolinê Poru.
Resztki tej formy stercz¹ w postaci ostañców w dnie doliny (Superson 1979).
PRZEGL¥D BADAÑ

Pierwsze wiadomoci na temat lessów i gleb kopalnych w okolicach Zak³odzia referowa³ Sawicki na podstawie badañ profilu S¹siadki, gdzie stwierdzi³
2 gleby kopalne rozdzielaj¹ce lessy w tym profilu (wg Jahn 1956). Podstawow¹
znajomoæ budowy czwartorzêdu omawianego obszaru zawdziêczamy Jahnowi
(1952,1956), Malinowskiemu (1964,1965) oraz Malinowskiemu i Mojskiemu
(1960). Dodatkowych danych dotycz¹cych budowy geologicznej tego obszaru
dostarczy³y wyniki kartowania geologicznego do Szczegó³owej mapy geologicznej Polski 1:50 000 na arkuszu Szczebrzeszyn (860) (Marsza³ek, Ma³ek, Drzyma³a 2000 a,b) oraz wyniki badañ Buraczyñskiego (2002). W trakcie badañ tych
autorów zarysowa³y siê ró¿nice pogl¹dów dotycz¹ce wieku i litologii osadów
wype³niaj¹cych doliny Poru i Gorajca (Marsza³ek i in. 2000a,b; Buraczyñski
2002) (ryc. 2). Malinowski (1964) na podstawie szczegó³owych badañ opartych
na licznych ods³oniêciach, sondach i wierceniach kartograficznych poda³ lakoniczne opisy wystêpuj¹cych tu osadów. Przedstawi³ w postaci diagramów sk³ad
mechaniczny utworów oraz niektóre cechy fizyczno-chemiczne, mineralogiczne
i geologiczno-in¿ynierskie parametry ze szczególnym uwzglêdnieniem lessów
i osadów lessopodobnych. Przedstawi³ schemat stratygraficzny lessów zbudowany na podstawie rozgraniczaj¹cych lessy gleb kopalnych wzglêdnie ich og³owionych fragmentów. Wydzieli³ 4 poziomy lessów plejstoceñskich oraz poziom utworów lessopodobnych holoceñskich, nawi¹zuj¹c w tym ostatnim przypadku do
tzw. lessu nadleg³ego wyró¿nionego przez Po¿arskiego (1953) w prze³omowej
dolinie Wis³y. Ten ostatni poziom stanowi³y redeponowane osady lessowe. Schemat
stratygraficzny lessów opracowany przez Malinowskiego (1964) wyranie nawi¹zywa³ do wyników badañ Mojskiego (1956,1961,1965) w okolicach Hrubieszowa. Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e najstarsza glina zwa³owa na badanym terenie
pochodzi ze zlodowacenia krakowskiego, Malinowski uwa¿a³, ¿e less poziomu I le¿¹cy na tej glinie, wzglêdnie bezporednio na kredzie, pochodzi ze zlodowacenia rodkowopolskiego. Less ten zachowa³ siê g³ównie w obrêbie obni¿eñ
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Ryc. 2. Przekrój geologiczny AB przez pó³nocn¹ czêæ Roztocza Szczebrzeszyñskiego, dolinê
Poru i Guz Zak³odzia wed³ug Marsza³ka i innych (1995a) z uzupe³nieniami Buraczyñskiego (2002)
oraz autora. Czwartorzêd: 1  torf, 2  mada, 3  deluwia, holocen, 4  lessy m³odsze rozdzielone
interstadialn¹ gleb¹ kopaln¹ (Gi/LMd), 5  mu³ki i piaski rzeczne, zlodowacenie Vistulian, 6 
kompleks glebowy, interglacja³ Eemian i wczesny okres zlodowacenia Vistulian, 7  less starszy
rozdzielony gleb¹ GJ2 z interglacja³u Lublinian, 8  piaski i mu³ki rzeczne, zlodowacenie Wartanian, 9  gleba, interglacja³ Zbójnian, 10  less najstarszy 1, zlodowacenie Liwiecian, 11  piaski
rzeczne, zlodowacenie Liwiecian, 12  gleba (rêdzina), 13  piaski rzeczne, 14  mu³ki jeziorne,
interglacja³ Masovian, 15  glina zwa³owa, zlodowacenie Sanian 2, 16  mu³ki rzeczne, interglacja³ Ma³opolanian (?), 17  ¿wiry, Eopleistocen; Kreda: 18  margle, mastrycht górny, 19  opoki.
W ramkach podano daty TL opracowane w laboratorium lubelskim
Fig. 2. Geological cross-section AB (SN) across the northern part of Roztocze Szczebrzeszyñskie, the valley of the Por and Guz Zak³odzia according to S. Marsza³ek et al. (1995a) supplemented by J. Buraczyñski (2002) as well as the author. The Quaternary: 1  peat, 2  alluvial soil, 3 
deluvia, the Holocene; 4  younger loesses divided by interstadial fossil soil (Gi/LMd), 5  river
silts and sands, the Vistulian Glaciation; 6  soil complex, Eemian interglacial and early period of
the Vistulian Glaciation; 7  older loess divided by GJ2 soil from Lublinian interglacial, 8  river
sands and silts, the Wartanian Glaciation; 9  soil, Zbójnian interglacial; 10  the oldest loess 1
(LN1), Liwiecian Glaciation, 11  river sands, Liwiecian Glaciation; 12  rendzina soil, 13  river
sands, 14  lacustrine silts, Mazovian interglacial; 15  boulder clay, Sanian 2 Glaciation; 16 
river silts, Ma³opolanian Interglacial (?); 17  gravels, Eopleistocene period. The Cretaceous: 18 
marls, upper Maastricht; 19  opokas. TL dates given in frames have been determined in the Lublin
laboratory
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powierzchni, wykazuje zwykle niewielk¹ mi¹¿szoæ, wyró¿nia siê wyranie drobniejszym rozmiarem ziarna. W strefach przydolinnych osady te przechodz¹ bez
wyranej granicy w mu³ki typu dryasowego buduj¹ce powierzchniê bazaln¹ nadzalewowych teras rzecznych. Mu³ki te podcielone s¹ i³ami zastoiskowymi paralelizowanymi wiekowo ze zlodowaceniem krakowskim. Poni¿ej nich dna dolin
wype³niaj¹ piaski ze ¿wirami z nielicznym materia³em skandynawskim. Odkrycie kopalnej rêdziny wykszta³conej w stropie ska³ kredowych a przykrytej glin¹
zwa³ow¹ pozwoli³o Malinowskiemu (1964) stwierdziæ wyrane zró¿nicowanie
wiekowe gleb rozwiniêtych na niezgodnej powierzchni ska³ kredowych i przykrywaj¹cych je glin zwa³owych. W tej pokrywie wystêpuj¹ dwie ró¿nowiekowe
gleby. Gleba rêdzinna wykszta³cona na ska³ach kredowego pod³o¿a, przykryta
miejscami glin¹ zwa³ow¹ po³udniowopolsk¹, której strop objêty jest pedogenez¹
rangi interglacjalnej, oraz gleba rêdzinna bez przykrycia glin¹ zwa³ow¹, która
mo¿e pochodziæ z m³odszych interglacja³ów.
NOWE PROFILE GEOLOGICZNE LESSÓW I ICH
INTERPRETACJA STRATYGRAFICZNA

W zwi¹zku z nowymi ustaleniami dotycz¹cymi zró¿nicowania stratygraficznego i pozycji lessów w Polsce oraz rekonstrukcj¹ starszych schematów stratygraficznych zaistnia³a pilna potrzeba nawi¹zania stratygraficznego pozycji lessów Kotliny Zamojskiej i Zachodniego Roztocza do aktualnego, ogólnie przyjêtego schematu stratygraficznego lessów.
Dla ucilenia faktów dotycz¹cych stratygrafii lessów omawianego obszaru
opracowano szczegó³owo trzy nowe profile w obrêbie Guza Zak³odzia (Jahn
1956) nazywaj¹c je profilami Zak³odzie 1 oraz Zak³adzie 2. Oba profile badano
w ods³oniêciach na zboczach w¹wozu rozcinaj¹cego p³at lessowy Zak³odzia (ryc. 3,
tab. I). Dodatkowo opracowano profil S¹siadka znajduj¹cy siê po po³udniowej
stronie doliny Poru w po³o¿eniu podstokowym p³ata lessów Roztocza Szczebrzeszyñskiego (Dolecki, Mroczek 2003a,b) (ryc. 1, 2). Taki wybór obszaru podyktowany by³ powszechnym wystêpowaniem gleb kopalnych i du¿ym zró¿nicowaniem stratygraficznym pok³adów lessów gwarantuj¹cych mo¿liwoæ stwierdzenia wzglêdnie kompletnej sekwencji stratygraficznej tych osadów.
Podstawowe materia³y zebrane zosta³y w latach 19881990 (Dolecki 1998).
Dotyczy³y one badañ granulometrycznych nowych profili lessowych oraz analizy opisów i obliczeñ wskaników granulometrycznych z otworów wiertniczych
na podstawie danych archiwalnych z badañ Malinowskiego (1964,1965) oraz
wyników badañ fizyczno-chemicznych lessów i gleb kopalnych. W latach póniejszych uzupe³niano obserwacje profilów lessowych, sporz¹dzano dokumenta-
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Ryc. 3. Lokalizacja szczegó³owa profili lessowych Zak³odzie 1 i 2 oraz wierceñ W-19, W-30
i ods³oniêcia 0x2
Fig. 3. Detailed location of loess profiles Zak³odzie 1 and 2 as well as borings W-19, W-30
and exposure 0x2

cjê fotograficzn¹ oraz pobierano próby do badañ mikromorfologicznych. Uzyskano tak¿e daty termoluminescencyjne dla g³ównych poziomów lessów i gleb
kopalnych wystêpuj¹cych w profilach (tab. 1). Wyniki badañ pozwoli³y powi¹zaæ stratygraficznie badane poziomy lessowe i gleby kopalne z odpowiadaj¹cymi
im stratygraficznie utworami wydzielonymi przez J.Malinowskiego (1964) w
profilach wierceñ W-19, W-30 oraz W-37 a zlokalizowanych w bezporednim
s¹siedztwie (ryc. 1, 3). Obliczenia wskaników granulometrycznych dla profili
badanych przez Malinowskiego (1964) oraz Malinowskiego i Mojskiego (1960),
a tak¿e wyniki badañ mikromorfologicznych (Dolecki, Mroczek 2003a, b; Dolecki i in. 2004, 2005) pozwoli³y uciliæ paralelizacjê oraz reinterpretacjê stratygraficzn¹ schematu lessów opracowanego przez Malinowskiego (1964) zgodnie
z aktualnym schematem stratygraficznym lessów w Polsce (tab. 2).
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Tab. 1. Wyniki datowañ termoluminescencyjnych osadów w profilach Zak³odzia i S¹siadki.
Datowania wykona³ J.Kusiak w laboratorium Zak³adu Geografii Fizycznej i Paleogeografii
UMCS w Lublinie
Table 1. Results of thermoluminescence datings of sediments in Zak³odzie and S¹siadka profiles.
Datings performed by J. Kusiak at the laboratory of the Department of Physical Geography and
Palaeogeography of Maria Curie-Sk³odowska University in Lublin
Profil
Profile

G³êbokoæ
Depth (m)

Zak³odzie 1
Zak³odzie 1
Zak³odzie 1
Zak³odzie 1
Zak³odzie 1
Zak³odzie 2
Zak³odzie 2
Zak³odzie 2
Zak³odzie 2
Zak³odzie 2
Zak³odzie 2
S¹siadka

1,52,0
4,14,6
4,64,8
5,15,55
7,357,50
1,01,9
2,42,9
2,93,4
5,05,1
6,06,1
6,56,6
9,810,0

Nr
laboratoryjny
Laboratory no.
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3216
3215
3865

Dawka roczna
Yearly dose
Dr[Gy/ka]
2,97
2,77
3,09
3,18
2,57
3,201
3,325
3,014
2,618
3,294
3,143
3,759

Dawka
geologiczna
Geological dose
76±11
87±12
100±14
103±14
385±58
88±12
98±14
174±24
730±117
1010±192
1130±203
540±133

Wiek (tys. lat)
Age (thousand
years)
26±4,5
31±5
32±5,5
32±5
150±27
27±4,6
29±5
58±10
279±53
307±65
360±73
144±39

Tab.2. Reinterpretacja stratygraficzna lessów i gleb kopalnych okolic Zak³odzia
Table 2. Stratigraphic reinterpretation of loesses and fossil soils of the area of Zak³odzie
Poziomy stratygraficzne lessów
Reinterpretacja stratygraficzna
Roztocza Szczebrzeszyñskiego
schematu Malinowskiego (1964)
i zachodniej czêci Kotliny Zamojdo aktualnych schematów lessów
skiej wg Malinowskiego (1964)
Ogólny schemat stratygraficzny
Polski SE
Stratigraphic horizons of loesses of the Stratigraphic reinterpretation of
General stratigraphic scheme
Malinowskis (1964) scheme
Roztocze Szczebrzeszyñskie and the
adapting it to the current schemes
western part of the Zamoæ Basin
of loesses of SE Poland
according to Malinowski (1964)
Przemieszczone, na wtórnym
z³o¿u, utwory lessowe z postglacV poziom lessu
jalnymi glebami subfosylnymi
Holocen
5th loess horizon
Loess formations, translocated to
a secondary deposit, with
The Holocene
postglacial subfossil soils
Górny pleniglacja³
i interpleniglacja³ zlodowacenia
Lessy m³odsze górne i rodkowe
Vistulian
IV poziom lessu
Upper and middle younger loesses
Upper pleniglacial and
4th loess horizon
interpleniglacial period of the
Vistulian
Gleby interstadialne rozwiniête na
Interstadia³ Glinde
Brunatnoziemy, gleby glejowe
lessie m³odszym dolnym
Zlodowacenie Vistulian
Brown soils, gley soils
Interstadial soils which developed Glinde interstadial period of the
on lower younger loess
Vistulian
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III poziom lessu
3rd loess horizon

Less m³odszy dolny
Lower younger loess

Czarnoziem z rdzawym iluwium silnie
bielicowany
Strongly podzolic chernozem with rusty
illuvium

Kompleks glebowy GJ1
GJ1 soil complex

II poziom lessu
2nd loess horizon

Lessy starsze: górny, rodkowy,
dolny, najni¿szy
Older loesses:Upper, middle,
lower, lowest
Gleba interglacjalna GJ3a
GJ3a interglacial soil
Less najstarszy I (LNI)
Oldest loess I (LNI)

Bielica mi¹¿sza
Thick podzol
I poziom lessu
1st loess horizon
Silnie zwietrza³a, objêta pedogenez¹
Gleba interglacjalna GJ3b
glina zwa³owa
GJ3b integlacial soil
Strongly weathered boulder clay which
underwent pedogenesis
Osady glacjalne, fluwioglacjalne
Glina zwa³owa, osady
i limnoglacjalne
wodnolodowcowe i i³y zastoiskowe
Glacial, glaciofluvial, and
Boulder clay, glaciofluvial deposits,
glaciolacustrine deposits
and varved clay
Rêdzina rozwiniêta na ska³ach
kredowych, miejscami przykryta
Gleba kopalna GJ4
osadami glacjalnymi, Rendzina which
GJ4 interglacial soil
developed on cretaceous rocks,
covered by glacial deposits in places

Dolny pleniglacja³ zlodowacenia
Vistulian
Lower pleniglacial period of the
Vistulian
Interglacja³ emski i wczesne
interstadia³y zlodowacenia
Vistulian, Eemian interglacial
period and early interstadials of
the Vistulian
Zlodowacenia rodkowopolskie
Middle Poland Glaciations
Interglacja³ Zbójnian
Zbójnian interglacial
Zlodowacenie Liwiecian
The Liwiecian Glaciation
Interglacja³ Masovian
Mazovian interglacial
Zlodowacenie Sanian 2
The Sanian 2 Glaciation

Interglacja³ Ferdynandowian
Ferdinandovian interglacial

OPIS PROFILU LESSOWEGO ZAK£ODZIE 1

Profil znajduje siê w obrêbie skarpy w¹wozu po³o¿onego na po³udniowych
krañcach wsi Zak³odzie. Opis profilu zestawiono na podstawie badañ w wykonanym szurfie oraz p³ytkim wkopie siêgaj¹cym do kredowego pod³o¿a. Wysokoæ
bezwzglêdna stropu ods³oniêcia odczytana z mapy 1:25 000 wynosi 231,5 m
n.p.m. Ogólna mi¹¿szoæ ods³oniêtych w profilu utworów czwartorzêdowych
wynosi 8,15 m (ryc. 4, tab. 1, 2).
Opis profilu (m):
0,000,35

a

Poziom humusowy gleby holoceñskiej. Utwór pylasty ¿ó³tawo-szary, HCl,
przejcie stopniowe

0,351,50

b

Poziom brunatnienia pylasto-ilasty jasno brunatnawy. W dolnej czêci poziomu wyraniejsze smugowanie osadu. HCl-, przejcie stopniowe.

1,502,95

c

Utwór pylasty barwy s³omkowo-¿ó³tej, smu¿kowany, z pionowymi naciekami szczelinowymi wêglanów oraz rozproszonymi w kanalikach pokorzeniowych pseudomyceliami. Miejscami konkrecje wêglanowe o rednicy do
1,5 cm. HCl+, przejcie stopniowe. Próbka pobrana z g³êbokoci 1,5
2,0 m datowana zosta³a metod¹ TL na 26±4,5 ka (Lub-3442)
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Utwór pylasty s³omkowo-¿ó³ty z ciemniejszym odcieniem. W dolnej czêci
warstwy zaznacza siê wyraniejsze ni¿ w górnej poziome warstwowanie
naprzemian ciemniejszych i janiejszych osadów pylastych. Miejscami wystêpuj¹ konkrecje wêglanowe. HCl-, Przejcie stopniowe.
4,104,80

e

Utwór pylasty ¿ó³tawy i szaro-¿ó³tawy oraz brunatnawo-¿ó³tawy horyzontalnie warstwowany (deluwia ?). W górnej czêci warstwy widoczny porwak gliniasty brunatnawy. Miejscami wystêpuj¹ smu¿ki ciemnobrunatnego i szarego bezwêglanowego py³u; w pozosta³ym utworze HCl+. Wystêpuj¹ drobne konkrecje wêglanowe. Granica wyrana pod wzglêdem struktury oraz barwy osadu. Próbka pobrana z g³êbokoci 4,14,6 m datowana
zosta³a metod¹ TL na 31±5 ka (Lub-3443), natomiast pobrana z g³êbokoci
4,64,8 m datowano na 32±5,5 ka (Lub-3444)

4,805,55

f

Py³ szaro-¿ó³tawy z odcieniem brunatnawym, zw³aszcza w górnej czêci
warstwy. Osad wizualnie bezstrukturalny, miejscami plamy i zacieki zwi¹zków manganowo-¿elazistych. HCl+, lecz s³abo burzy. W dolnej czêci
warstwy zaznacza siê wyraniejsze smu¿kowanie oraz pojedyñcza struktura w formie strza³ki tj. drobnej pseudomorfozy szczelinowej. Przejcie
stopniowe. Próbkê z g³êbokoci 5,15,55 m datowano met. TL na 32±5 ka
(Lub-3445)

Ryc. 4. Profil lessowy Zak³odzie 1. Symbole stratygraficzne: L  lessy, M  m³odsze (Vistulian),
S  starsze (Wartanian + Odranian), g  górny, s  rodkowy, d  dolny, N  najstarsze (Liwiecian). Oznaczenia kolumn diagramu: Mz  redni rozmiar ziarna, Md  mediana, I1  wysortowanie, Sk1  skonoæ rozk³adu uziarnienia, KG  kurtoza rozk³adu uziarnienia, CaCO3  zawartoæ
wêglanów, Fe2O3  zawartoæ wolnego ¿elaza. Daty termoluminescencyjne w tysi¹cach lat
Fig. 4. Loess profile Zak³odzie 1. Stratigraphic symbols: L  loesses, M  younger (Vistulian), S 
older (Wartanian and Odranian), ), g  upper, s  middle, d  lower, N  the oldest (Liwiecian).
Symbols in the diagram columns: Mz  mean grain diameter, Md  median grain size diameter, I1
 standard deviation, Sk1  skewness index, KG  kurtosis index, CaCO3  carbonates content,
Fe2O3  free iron oxides content. Thermoluminescent dates expressed as thousands of years
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5,556,00

g

Utwór pylasty barwy szarawej z janiejszymi plamami oglejenia. W ca³ej
warstwie horyzontalne smu¿ki rdzawe oraz plamy i zacieki zwi¹zków ¿elazisto-manganowych; szczególnie w górnej czêci. Wystêpuj¹ tak¿e drobne
konkrecje typu pseudomyceliów. HCl-, burzy tylko w obrêbie skupieñ konkrecji. Przejcie stopniowe.

6,006,20

h

Poziom akumulacyjny gleby interstadialnej. Utwór pylasty szarawy horyzontalnie smu¿kowany-warstwowany, nieco ciemniejszy ni¿ w warstwie
nadleg³ej. HCl-, przejcie stopniowe.

6,206,55

i

Utwór pylasty ¿ó³to-brunatnawy, w górnej czêci warstwy bestrukturalny.
W czêci rodkowej wystêpuj¹ soczewki szaro¿ó³tego osadu w postaci porwaków pylasto-ilastych wêglanowych. Miejscami smugi ¿elaziste, rdzawe.
HCl+, lecz s³abo. Przejcie stopniowe.

6,557,15

j

Utwór pylasty z³o¿ony z naprzemianleg³ych lamin i warstewek szarych,
brunatno-¿ó³tych i brunatno-szarych. Miejscami wystêpuj¹ plamy oglejenia
oraz zwi¹zki ¿elazisto-manganowe. HCl+, granica wyrana.

7,157,35

k

Poziom akumulacyjny gleby wy¿szej rangi stratygraficznej, czêæ górna
pylasta ciemnoszara, smu¿kowana rdzawym i brunatno-rdzawym utworem.
HCl, granica erozyjna podkrelona smu¿kowanym, jasno¿ó³tym py³em.

7,357,50

l

Dolna czêæ poziomu akumulacyjnego. Utwór pylasto-ilasty ciemno-brunatnawy i szaroczarny ze ladami szarawego smu¿kowania , zapewne lad
przemieszczania utworu po stoku. HCl, przejcie wyrane w barwie. Próbka
z g³êbokoci 7,357,5 m datowana zosta³a metod¹ TL na 150±27 ka (Lub3446).

7,507,65

m Poziom przemywania, pylasty szary i ¿ó³to-szarawy niewyranie smu¿kowany horyzontalnie, miejscami drobne konkrecje manganowe typu pieprzy.
HCl-, przejcie wyrane.
n Poziom iluwialny pylasto-ilasty szaro-brunatnawy z licznymi pieprzami manganowymi, zw³aszcza w górnej czêci poziomu. W dolnej czêci iluwium
okruchy i ¿wiry ska³ kredowego pod³o¿a. Znaleziono tak¿e pojedyncze ¿wiry
ska³ skandynawskich (granit i piaskowiec). HCl, przejcie wyrane.
o Wietrzelina ska³ górnokredowych silnie zailona barwy szarobia³ej. HCl+.

7,658,15

8,15

INTERPRETACJA STRATYGRAFICZNA PROFILU ZAK£ODZIE 1

ab: gleba holoceñska;
c1d3: less m³odszy górny zawieraj¹cy od 33 do 57% frakcji podstawowej
dla lessu, od 9,21 do 12% CaCO3, datowany metod¹ TL na 26±4,5 ka;
e1e2: deluwia gleby interstadialnej wykszta³conej n lessie m³odszym rodkowym;
f1g: less m³odszy rodkowy datowany metod¹ TL na 32±5 ka;
hi: gleba interstadialna glejowa wykszta³cona na lessie m³odszym dolnym,
zasobna w wolne ¿elazo (2,43,25%), zawieraj¹ca 0,30% humusu, odwapniona
w stropie.
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j: less m³odszy dolny zasobny w wolne zwi¹zki ¿elaza, s³abo wapnisty
klmn: kompleks glebowy GJ1 z eemu i wczesnego vistulianu (substrat
gleby datowany metod¹ TL na 150±27 ka) wykszta³cony na lessie starszym
górnym ze zlodowaceniaWartanian.
OPIS PROFILU ZAK£ODZIE 2

Ods³oniêcie po³o¿one jest przy zachodnim wylocie w¹wozu biegn¹cego od
Kolonii Zak³odzie w kierunku Gaju Gruszczañskiego. Profil zestawiono na podstawie badañ w szurfie na skarpie zbocza w¹wozu o ekspozycji SSE. Wysokoæ
stropu ods³oniêcia odczytana z mapy 1:25 000 wynosi 227,5 m n.p.m. W szurfie
ods³oniêcia wystêpuje 6,8 m utworów lessowych le¿¹cych na ska³ach górnokredowych (ryc. 5, tab. 1, 2).

Ryc. 5. Profil lessowy Zak³odzie 2. Objanienia  patrz ryc. 4
Fig. 5. Loess profile Zak³odzie 2. Symbols  see fig. 4

Opis profilu (m):
0,000,40

a

Poziom humusowy gleby holoceñskiej, pylasty, szary, HCl-, przejcie stopniowe.

0,401,00

b

Poziom brunatnienia. Utwór pylasto-ilasty, zwarty, zabarwiony zwi¹zkami
¿elaza na ciemno-brunatn¹ barwê. Zawiera liczne konkrecje manganowo¿elaziste typu pieprzy oraz plamy. HCl-, przejcie stopniowe.

1,001,80

c

Utwór pylasty s³omkowo-¿ó³ty z silnie zatart¹ struktur¹, z pionowymi smugami zacieków rdzawych, HCl-, przejcie niewyrane.

1,803,40

d1 Utwór pylasto-ilasty szaro-¿ó³tawy i szary z licznymi piercieniami Lieseganga oraz orsztynowymi smugami. Od stropu warstwy biegn¹ pionowe
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szczeliny inkrustowane kalcytem. HCl, lecz miejscami s³abo burzy. Granica wyrana, podkrelona orsztynow¹ smug¹. Próbkê z g³êbokoci 1,9 m
datowano metod¹ TL na 27±4,6 ka (Lub-3447). Z g³êbokoci 2,42,9 m
próbka uzyska³a datê: 29±5 ka (Lub-3448), natomiast z g³êbokoci 2,9
3,4 m datê: 58±10 ka (Lub-3449).
3,404,20

4,204,50

4,504,60

4,606,10

d2 Utwór pylasty szary z soczewkami humusowego utworu przykryty i podcielony rdzawo-¿ó³tawym utworem. HCl, granica wyrana podkrelona
orsztynow¹ smug¹.
e Utwór pylasto-ilasty szarobrunatny zaburzony przez procesy soliflukcji.
Widoczne struktury kriolakollitów w których tkwi¹ soczewki i gniazda odmiennego barw¹ osadu. Miejscami wystêpuj¹ pseudomorfozy szczelinowe
rozcinaj¹ce warstwê i biegn¹ce w g³¹b profilu. HCl, przejcie stopniowe.
f Poziom eluwialny, bia³o-szary pylasty, z licznymi pieprzami konkrecji manganowo-¿elazistych. Osad przemieszczany by³ po stoku o czym wiadczy
jego struktura. HCl-, przejcie wyrane.
g Poziom iluwialny zró¿nicowany pod wzglêdem barwy. Utwór pylasto-ilasty z pojedynczymi ¿wirami ska³ skandynawskich, brunatny a miejscami
wrêcz pomarañczowy. Poziom rozcinaj¹ od stropu pseudomorfozy szczelinowe wype³nione materia³em z warstwy f oraz e (wype³nienie pierwotne)
i siêgaj¹ce do g³êbokoci 1 m. W rodkowej czêci ods³oniêcia wystêpuj¹
pseudomorfozy szczelinowe typu warkoczowego zaczynaj¹ce siê w poziomie eluwialnym (f) oraz starsza generacja tego typu struktur, jednak
silniej rozmyta, workowata, która siêga do sp¹gu poziomu iluwialnego
(g). Osady poziomu iluwialnego s¹ bezwapienne. W jego dolnej czêci znaleziono nieliczne ¿wiry ska³ skandynawskich. Granica z podleg³ym osadem
wyrana, o charakterze erozyjno-denudacyjnym. Próbka z g³êbokoci 5,0
5,1 m uzyska³a datê TL 279±53 ka (Lub-3450), natomiast próbka pobrana
z poziomu na g³êbokoci 6,06,2 m datowana zosta³a w laboratorium lubelskim metod¹ TL na 307±65 ka BP (Lub-3216).

6,106,80

h

Glina ilasta szaro-brunatnawa humusowa, dwudzielna. W stropie granicê
warstwy podkrelaj¹ pojedyncze ¿wiry ska³ krystalicznych skandynawskich,
a w sp¹gu brunatno-szara barwa osadu. Rozdzielaj¹ j¹ utwory o strukturze
warstwowo-soczewkowej typu soliflukcyjnego, wskazuj¹ce na przemieszczanie po kopalnym stoku. W osadzie wystêpuj¹ liczne pieprze i smu¿ki
manganowo-¿elaziste konkrecji. W dolnej czêci warstwy nieliczne pojedyncze ¿wiry ska³ skandynawskich. HCl, granica wyrana. Próbkê pobran¹ w dolnej czêci warstwy na g³êbokoci 6,5 m datowano metod¹ TL
w laboratorium lubelskim 360±73 ka (Lub-3215).

6,80

i

Rumosz i wietrzelina opoki kredowej, HCl++ (fot. 1).
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Fot. 1. Dolna czêæ profilu Zak³odzie 2, oznaczenia literowe warstw
i poziomów genetycznych zgodna
z opisem na ryc. 5 (fot. Dolecki)
Photo 1. Lower part of profile Zak³odzie 2, letter symbols of strata and
genetic horizons in accordance with
the description in fig. 5 (photo Dolecki)
INTERPRETACJA STRATYGRAFICZNA PROFILU

ab: gleba holoceñska;
cd1: less m³odszy górny i rodkowy z licznymi hiatusami (facja stokowa),
datowany metod¹ TL w zakresie 2458 ka;
d2: interstadialna gleba glejowa zawieraj¹ca do 0,44% humusu;
e: less m³odszy dolny, bezwêglanowy, w stropie objêty pedogenez¹, zasobny w humus (0,11%);
fg1g4: zespó³ gleb rangi interglacjalnej rozwiniêty na lessie starszym dolnym ze zlodowacenia Odry. Substrat gleby datowany metod¹ TL na 279±53 ka.
Jest to gleba GJ2 z interglacja³u lubelskiego byæ mo¿e ze ladami pedogenezy
emskiej (GJ1) w stropie;
g5h: gleba kopalna silnie zaburzona procesami denudacji, rozwiniêta na
glinie ilastej datowanej w stropie 307±65 ka BP oraz w sp¹gu 360±73 ka,
zapewne wiêc s¹ to og³owione fragmenty gleby GJ3a z interglacja³u Zbójnian.
Substrat gleby pochodzi ze zlodowacenia Liwiecian;
i zwietrzeliny pod³o¿a kredowego (ryc. 6).
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Ryc. 6. Paralelizacja stratygraficzna lessów w profilach Zak³odzie 1 i 2. Symbole stratygraficzne
 patrz ryc. 4
Fig. 6. Stratigraphic paralleling of loesses in profiles Zak³odzie 1 and 2. Stratigraphic symbols 
see fig. 4

PROFIL LESSOWY W S¥SIADCE

Po³o¿ony jest na pó³nocnym krañcu Roztocza Szczebrzeszyñskiego w dolnej
czêci wierzchowiny lessowej na granicy z nadzalewow¹ teras¹ rz. Por. Górn¹
czêæ ods³oniêcia , do g³êbokoci 5,2 m stanowi¹ nasypy wa³u grodziska redniowiecznego, jednego z grodów czerwieñskich. Strop ods³oniêcia znajduje siê na
wysokoci bezwzglêdnej ok. 222 m. Profil ten badany by³ w przesz³oci przez
Ludwika Sawickiego, który poza interglacjaln¹ gleb¹ eemsk¹ stwierdzi³ jeszcze
jedn¹ glebê kopaln¹ poni¿ej lessu stanowi¹cego substrat gleby g³ównej z interglacja³u Eemian. Niestety, wyników swoich badañ nie opublikowa³, a jego relacja znana jest z dyskusji, jaka odby³a siê 2.04.1949 r. na zebraniu naukowym
w Muzeum Ziemi w Warszawie (wed³ug Jahn 1950, s. 285). Profil badany by³
tak¿e przez Malinowskiego (1964) oraz Malinowskiego i Mojskiego (1960, 1972).
Opis profilu ( w metrach) przedstawiono z pominiêciem wa³u grodziska:
0,000,06

a

Poziom próchniczny gleby subfosylnej przykrytej nasypem, pylasty, szary,
z licznymi wêgielkami drewna, HCl, przejcie stopniowe.
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0,061,14

b

Poziom brunatnienia pylasto-ilasty pionowo spêkany, brunatno-¿ó³tawy
o strukturze orzechowatej, zwarty, suchy. Miejscami w czêci pó³nocnej
ods³oniêcia, poni¿ej poziomu brunatnienia wystêpuje odwapniony szaro¿ó³ty py³, HCl, przejcie stopniowe.

1,142,16

c

Utwór pylasty szaro-s³omkowy, zwarty, warstwowany-smu¿kowany z licznymi pseudomyceliami wêglanowymi, spêkany pionowo. Miejscami wystêpuj¹ skonie zorientowane rdzawe smugi orsztynu rozdzielaj¹ce osad
bardziej jasny, wêglanowy. Na g³êbokoci ok. 5060 cm powy¿ej dolnej
granicy warstwy osad wykazuje wyraniejsze warstwowanie horyzontalne
zanikaj¹ce w czêci po³udniowej ods³oniêcia. HCl+, granica erozyjna, wyrana, podkrelona zmian¹ barwy i zró¿nicowaniem zawartoci wêglanów.

2,162,46

d

Utwór pylasty ciemno-¿ó³tawy wyraniej smu¿kowany soliflukcyjny, z³o¿ony z ciemniejszych i janiejszych smu¿ek. HCl+, granica niewyrana.

2,262,56

e

Utwór pylasty ciemnoszary ze s³abymi oznakami pedogenezy, HCl+, lecz
s³abiej burzy jak w warstwie nadleg³ej. Granica wyrana.

2,562,76/3,01

f

Utwór pylasty szaro¿ó³ty smu¿kowany-warstwowany. W czêci po³udniowej ods³oniêcia utwór ten stanowi wype³nienie pseudomorfozy klina, który
siêga 1,8 m poni¿ej stropu warstwy. Klin rozcina ni¿ej le¿¹cy poziom gleby
kopalnej ze zredukowanym (og³owionym) poziomem akumulacyjnym.
HCl+, granica erozyjna, bardzo wyrana.

2,763,06

g

Poziom A3 gleby interglacjalnej, lenej. Utwór pylasty szaro-¿ó³tawy z drobnymi pieprzykowatymi konkrecjami ¿elazisto-manganowymi oraz licznymi
wêgielkami drewna. Warstwa w stropie nosi lady wyranego przemieszczenia soliflukcyjnego, w s¹siedztwie z pseudomorfoz¹ po klinie lodowym
jest wyranie zondulowana. Poziom zachowa³ siê w formie strzêpów i soczewek, wyranie ciêty w górnej czêci przez procesy denudacji zachodz¹cej na kopalnym stoku. HCl, przejcie stopniowe. W czêci pó³nocnej
ods³oniêæ poni¿ej wa³ów grodziska widoczne s¹ kompletnie wykszta³cone
poziomy genetyczne gleby interglacjalnej lenej z na³o¿onymi poziomami
gleb czarnoziemnych zaburzonych procesami soliflukcji.

3,065,01

h

Poziom iluwialny gleby lenej. Utwór ¿ó³to-brunatnawy, miejscami z ciemniejszym odcieniem, liczne pieprze ¿elazisto-manganowe oraz szare plamy
oglejenia . Miejscami wystêpuj¹ silnie zatarte pseudomorfozy w¹skich szczelinowych pseudomorfoz z pierwotnym sezonowym wype³nieniem szaro-¿ó³tawym py³em biegn¹cych od górnej granicy poziomu iluwialnego. HCl,
przejcie stopniowe, (fot. 2). Próbka utworu pobrana z g³êbokoci 5,0 m
datowana zosta³a metod¹ TL na 144±39 ka BP (Lub-3865)  tab. 1.

5,016,11

i

Utwór pylasty ¿ó³toszary, niespokojnie smu¿kowany warwowo, ze smugami i jêzyczkami o zmiennej barwie i granulacji. Osad ten zapada pod k¹tem
45o w kierunku po³udniowym, a wiêc przeciwnie ni¿ powierzchnia wspó³czesna terenu, HCl.

6,1114,80

j

Utwór pylasty drobno warstwowany wyranie zaburzony soliflukcj¹ z licznymi konkrecjami manganowo-¿elazistymi, s³abo burzy z HCl. Smugowanie-warstwowanie ma charakter falisty, zapadaj¹cy ku NE.

14,815,00

k

Siwy i³ pylasty z okruchami margla kredowego, HCl+.
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Fot. 2. Struktury soliflukcyjne w stropie kompleksu glebowego z interglacja³u Eemian i wczesnego Vistulianu w profilu S¹siadka (fot. Dolecki)
Photo 2. Solifluction structures in the roof of the soil complex from Eemian Interglacial and
early Vistulian Glaciation in S¹siadka profile (photo Dolecki)

INTERPRETACJA STRATYGRAFICZNA PROFILU

ab: gleba holoceñska przykryta nasypami grodziska;
c: less m³odszy górny;
d: deluwia i produkty denudacji gleby interstadialnej;
e: gleba interstadialna silnie naruszona przez procesy denudacji;
f: less m³odszy dolny;
gh: kompleks glebowy z interglacja³u Eemian i Eovistulianu (GJ1);
ijk: lessy starsze nierozdzielone facji stokowej (soliflukcyjnej);
k: zwietrzeliny margla wieku kredowego.
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REINTERPRETACJA SCHEMATU STRATYGRAFICZNEGO
J.MALINOWSKIEGO (1964) LESSÓW MIÊDZYRZECZA
GORAJCA I PORU

Less poziomu I akumulowany by³ bezporednio na ska³ach kredowych wzglêdnie na okrywaj¹cych powierzchnie mezozoiczn¹ utworach glacjalnych i fluwioglacjalnych zlodowacenia, które obecnie okrelamy nazw¹ Sanian 2.
Less poziomu I zawiera do 50% frakcji lessowej (0,010,05 mm), frakcji
koloidalnej wiêcej ni¿ 20%. Piasek i gruby py³ reprezentuje zwykle frakcja 0,05
0,1 mm. Wêglanów jest niewiele, wzglêdnie ich brak ca³kowicie. redni wymiar
ziarna omawianego utworu obliczony na podstawie czterech profili (W-13, W-19,
W-24, W-33) wynosi Mz=6,65 phi (= 0,01 mm), wysortowanie mierzone wskanikiem s1=2,15, natomiast skonoæ rozk³adu uziarnienia Sk1=0,34 a kurtoza
KG=1,28. W sk³adzie minera³ów ciê¿kich lessów poziomu pierwszego przewa¿aj¹ minera³y odporne. Brak lub ma³o jest minera³ów ma³o odpornych, jak oliwiny, pirokseny czy amfibole. Sk³ad mineralny wskazuje, ¿e materia³em alimentacyjnym by³y g³ównie zwietrzeliny ska³ magmowych i metamorficznych, a wiêc
pochodz¹cych bezporednio z utworów glacigenicznych zlodowacenia Sanian 2,
(ryc. 7).
W wietle wyników datowania TL w profilu Zak³odzie 2 less poziomu I
mo¿emy paralelizowaæ ze zlodowaceniem Liwiecian, a wiêc inaczej ni¿ to wynika z prac kartograficznych na arkuszu Szczebrzeszyn (Marsza³ek i in. 2000a,b),
gdzie ten poziom lessu jest zaznaczony jako less starszy rodkowopolski.
Na lessie poziomu I doskonale rozwiniête s¹ gleby kopalne wy¿szej rangi
stratygraficznej o mi¹¿szoci nawet do 3 m, raczej nieodpowiadaj¹ce stratygraficznie glebie kopalnej z interglacja³u lubelskiego, które w wietle wyników obserwacji Maruszczaka (1987) raczej nie nale¿a³y do dobrze wykszta³conych gleb
typowego interglacja³u. Gleby na poziomie lessu I wystêpuj¹ w szeregu profilów
wiertniczych i wykazuj¹ w zale¿noci od stopnia zachowania mi¹¿szoæ rzêdu
0,33,0 m. Nale¿¹ tu gleby zapewne z ró¿nych jednostek stratygraficznych. Dobrze
rozwiniête gleby autor sk³onny jest interpretowaæ jako gleby z interglacja³u Zbójnian (GJ3a); wiadczy o tym oprócz sekwencji stratygraficznej, tak¿e datowanie
termoluminescencyjne substratu tej gleby wystêpuj¹cej w profilu Zak³odzie 2 na
307 ka w stropie i 360 ka w dolnej czêci profilu (Dolecki 1998), tab. 1.
Less poziomu II Malinowski (1964) paralelizowa³ ze zlodowaceniem m³odszym ni¿ rodkowopolskie, a starszym od zlodowacenia pó³nocnopolskiego.
Less poziomu II to g³ównie less facji soliflukcyjnej i dolinnej. Cechuje siê wahaniami w charakterze uziarnienia w zale¿noci od wzniesienia ponad dna dolin
(tab. 2) i stosunkowo du¿o zawiera frakcji koloidalnej. Pod wzglêdem mineralogicznym podobny jest do lessu poziomu I z wyj¹tkiem zawartoci wêglanów,

Ryc. 7. Profil wiercenia W-37 ( J.Malinowski,1964) w interpretacji stratygraficznej autora. Symbole kolumn diagramu  patrz fig. 4
Fig. 7. W-37 boring profle (J. Malinowski 1964) as stratigraphically interpreted by the author. Symbols in the diagram columns  see fig. 4
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których jest w poziomie II wiêcej. Mi¹¿szoæ tego poziomu lessu szacowana jest
maksymalnie nawet na 15 m (Malinowski 1965). Dobrze wykszta³cona gleba
kopalna rangi interglacjalnej rozwiniêta w stropie tego lessu umiejscawiana by³a,
podobnie jak g³ówna gleba kopalna w profilu S¹siadki, w pozycji stratygraficznej Oryniaku (Malinowski 1964, 1965; Malinowski, Mojski 1960). Nawi¹zuj¹c
do wspó³czesnego schematu stratygraficznego poziom lessu II nale¿a³oby wi¹zaæ
ze zlodowaceniami rodkowopolskimi. By³yby to poziomy lessów starszych górnych, rodkowych i dolnych (LSg+LSs+LSd ) rozdzielonych glebami kopalnymi zró¿nicowanej rangi stratygraficznej, których jednak podczas badañ J. Malinowskiego nie wyró¿niono stratygraficznie (ryc. 8). Wykszta³con¹ w stropie
omawianych lessów glebê mo¿na uwa¿aæ za glebê GJ1 z interglacja³u Eemian,
a w³aciwie kompleks glebowy z Eemianu i wczesnego Vistulianu okrelany
w opracowaniach Jersaka (1973) nazw¹ kompleksu glebowego Nietulisko 1.

Ryc. 8. Profil lessów w wierceniu W-19 (Malinowski,1964) uzupe³niony o wyniki obliczeñ wskaników granulometrycznych, w interpretacji stratygraficznej autora (w nawiasach oznaczenia poziomów lessowych wed³ug schematu Malinowskiego (1964). Symbole kolumn diagramu patrz ryc. 4
Fig. 8. Profile of loesses in boring W-19 (Malinowski 1964) supplemented with results of calculations of granulometric indices, as stratigraphically interpreted by the author (in brackets: symbols
of loess horizons according to Malinowskis scheme  1964). Symbols in the diagram columns 
see fig. 4
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Substrat tej gleby odpowiada lessowi ze zlodowacenia Wartanian okrelanego
obecnie symbolem LSg (less starszy górny). Tak¹ paralelizacjê wiekow¹ omawianego poziomu potwierdzaj¹ badania mikromorfologiczne i datowania TL substratu gleby interglacjalnej w profilu S¹siadki na 144 ka (Dolecki, Mroczek
2003a,b), natomiast stropowe fragmenty profilu glebowego pochodzi³y z wczesnego Vistulianu. W obrêbie poziomu II osi¹gaj¹cego miejscami znaczn¹ mi¹¿szoæ mog¹ wystêpowaæ lessy ze zlodowacenia Odranian (tj. lessy starsze rodkowe, dolne i najni¿sze) oraz lessy ze zlodowacenia Wartanian (lessy starsze
górne) rozdzielone gleb¹ kopaln¹ GJ2 z interglacja³u Lublinian (lubawskiego,
pilickiego) okrelan¹ w opracowaniach Jersaka (1973) nazw¹ gleby kopalnej typu
Tomaszów. Byæ mo¿e niewielka mi¹¿szoæ lessów Odranianu i charakter rzeby
spowodowa³y, ¿e te ostatnie uleg³y w znacznym stopniu denudacji wraz z rozwiniêt¹ w ich stropie gleb¹ GJ2; lady tego typu procesów wystêpuj¹ wyranie
w dolnej czêci profilu Zak³odzie 2, a charakter facjalny omawianych lessów
udokumentowany struktur¹ potwierdza wyranie pogl¹d o bardzo intensywnych
procesach denudacji w anaglacjalnym okresie zlodowacenia Wartanian.
W pracy Malinowskiego (1964) gleba GJ2 nie zosta³a w obrêbie poziomu II
wyró¿niona i opisana. Byæ mo¿e w niektórych profilach wiertniczych opracowanych przez tego autora jest to nastêpna z kolei, starsza gleba kopalna, któr¹ ten
autor stwierdzi³ w stropie poziomu I, wzglêdnie s¹ to rêdziny rozwiniête bezporednio na ska³ach górnokredowych, tak jak w sp¹gu wiercenia W-30 (patrz
Malinowski 1964, s. 44), gdzie w stropie lessu poziomu II wykszta³cona jest
gleba Eemianu a w sp¹gu profilu wystêpuje wspomniana rêdzina rozwiniêta na
kredzie (ryc. 9).
Zapewne facjê aluwialn¹ lessów tego wieku stanowi¹ mu³ki dryasowe w obrêbie obszarów dolinnych. Charakter uziarnienia mu³ków dryasowych odzwierciedlaj¹ wskaniki granulometryczne wskazuj¹ce na wyranie grubsze rednie
ziarno mu³ków dryasowych (Mz= 3,936,70 phi)(=0,06560,0096 mm) w porównaniu z lessami poziomu I (Mz=6,367,13 phi)(= 0,0120,007 mm). Mu³ki
dryasowe wykazuj¹ tak¿e wyranie gorsze wysortowanie i mniejsz¹ skonoæ
dodatni¹ rozk³adu uziarnienia (Sk1= 0,11 do 0,33). W wietle tych danych
raczej nie nale¿y ich paralelizowaæ z lessem poziomu I, jak to czyni³ Malinowski
(1964).
Less poziomu III wyró¿niony przez Malinowskiego (1964, 1965) dostarcza
najmniej w¹tpliwoci dotycz¹cej pozycji stratygraficznej, jest on m³odszy od gleby GJ1 i na nim wykszta³cona jest gleba interstadialna w profilu S¹siadki; jest
wiêc to less m³odszy dolny ze zlodowacenia Vistulian. Less ten w profilach lessowych, i to nie tylko lubelskich, wykazuje zwykle niewielk¹ mi¹¿szoæ. Jest
rzecz¹ zagadkow¹, ¿e w niektórych profilach wierzchowinowych badanych przez
Malinowskiego less poziomu III osi¹ga znaczne mi¹¿szoci, natomiast w innych,
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Ryc. 9. Profil wiercenia W-30 (Malinowski 1964) uzupe³niony o obliczenia wskaników granulometrycznych w interpretacji stratygraficznej autora (w nawiasach oznaczenia poziomów lessowych
wed³ug schematu stratygraficznego Malinowskiego 1964). Symbole kolumn diagramu patrz ryc. 4
Fig. 9. W-30 boring profle (Malinowski 1964) supplemented with calculations of granulometric
indices as stratigraphically interpreted by the author (in brackets: symbols of loess horizons according to Malinowskis scheme (1964). Symbols in the diagram columns  see fig. 4

dolinnych brak go zupe³nie, wzglêdnie wystêpuj¹ tylko jego resztki. Wed³ug
Malinowskiego (1964, 1965) oraz Malinowskiego i Mojskiego(1960) w profilu
S¹siadki less poziomu III wystêpuje tylko w obrêbie pseudomorfozy klina lodowego rozcinaj¹cego glebê interglacjaln¹ rozwiniêt¹ w stropie lessu poziomu II.
Interpretacja stratygraficzna wskazuje obecnie, ¿e poziom lessu III nale¿y paralelizowaæ z lessem m³odszym dolnym (LMd). Na nim wykszta³cone s¹ interstadialne gleby kopalne brunatne arktyczne lub glejowe, zaliczone przez autorów
arkusza Szczebrzeszyn SMGP 1:50 000 do interglacja³u krastudzkiego wed³ug
schematu stratygraficznego Pañstwowego Instytutu Geologicznego obowi¹zuj¹cego przy pracach kartograficznych. Wykszta³cenie typologiczne tej gleby przeczy jednak tak wysokiej ( interglacjalnej) klasyfikacji rangowej. Przyjêcie takiej
koncepcji mia³oby znacz¹ce konsekwencje stratygraficzne. Brak tak¿e w¹tpliwoci
przy paralelizacji stratygraficznej lessu poziomu IV w schemacie Malinowskiego
z lessami m³odszymi w schemacie stratygraficznym Maruszczaka (1972). Do-
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skona³ym reperem stratygraficznym jest tu interglacjalna gleba z Eemianu oraz
cechy granulometryczne i chemiczne lessów m³odszych ze szczególnym uwzglêdnieniem wspomnianego powy¿ej lessu m³odszego dolnego (= less poziomu III
wg Malinowskiego 1964) wyró¿niaj¹cego siê w profilach lessowych charakterystyczn¹ barw¹, wzglêdnie sta³¹ mi¹¿szoci¹ pok³adów i cechami chemicznymi
(ma³¹ zawartoci¹ wêglanów, du¿¹ wolnego ¿elaza) (fot. 3).

Fot. 3. Interstadialna gleba kopalna rozwiniêta na lessie m³odszym dolnym wype³niaj¹cym
pseudomorfozê po klinie lodowym w profilu S¹siadka-grodzisko (fot. Dolecki)
Photo 3. Interstadial fossil soil which developed on younger lower loess filling the pseudomorphosis left by an ice wedge in S¹siadka-grodzisko profile (photo Dolecki)

Less poziomu IV wed³ug schematu J. Malinowskiego (1964) odpowiada ³¹cznie lessowi m³odszemu górnemu i rodkowemu (LMg+LMs) w aktualnym schemacie stratygraficznym lessów Polski SE. Lessy te wystêpuj¹ z mniej lub bardziej zaznaczonymi hiatusami. Szczególnie dotyczy to lessu m³odszego górnego
z maksimum ostatniego zlodowacenia (ryc. 10), który w wielu miejscach uleg³
w postglacjale denudacji i zasili³ pochodz¹ce z transportu poprzecznego podstokowe pokrywy den dolinnych okrelanych przez J. Malinowskiego (1964, 1965)
jako poziom V.
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Ryc. 10. Zró¿nicowanie przestrzenne parametrów wskaników granulometrycznych (Folk,
Ward 1957) lessu m³odszego górnego (LMg) na miêdzyrzeczu Gorajca, Poru i Wieprza
Fig. 10. Spatial differentiation of the parameters of granulometric indices (Folk, Ward 1957) of
the younger upper loess (LMg) in the area between the rivers Gorajec, Por, and Wieprz

Reinterpretacjê stratygraficzn¹ ró¿nowiekowych lessów i gleb kopalnych
zachodniej czêci Kotliny Zamojskiej i bezporedniego s¹siedztwa oraz cechy
granulometryczne tych utworów w analizowanych wierceniach i ods³oniêciach
przedstawia tab. 3.
WNIOSKI

1. Glebê rêdzinn¹ starsz¹ od osadów glacjalnych nale¿y paralelizowaæ z interglacja³em poprzedzaj¹cym zlodowacenie Sanian 2, a wiêc z Ferdynandowianem (GJ4?). Natomiast glebê wykszta³con¹ w stropie gliny zwa³owej  z interglacja³em Masovian. Jest to zapewne gleba o symbolu GJ3b znana z s¹siednich
obszarów Wy¿yny Lubelskiej, wykszta³cona zwykle na glinie zwa³owej zlodowacenia Sanian 2 np., Szystowicach na Dzia³ach Grabowieckich (Dolecki, Woj-
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Tab. 3. rednie parametry wskaników granulometrycznych (wg Folka i Worda 1957) lessów zachodniej czêci Kotliny Zamojskiej i najbli¿szego s¹siedztwa
obliczone przez autora na podstawie wyników badañ sk³adu mechanicznego opracowanego przez Malinowskiego (1964, 1965), oraz Malinowskiego i
Mojskiego (1960). Objanienia: W  wiercenia, O  ods³oniêcia, IIV  poziomy stratygraficzne lessów wed³ug Malinowskiego (1964). Poziomy stratygraficzne lessów w schematach stratygraficznych Polski SE: L  less, M  m³odszy, S  starszy, N  najstarszy, g  górny, s  rodkowy, d  dolny, n 
najni¿szy. Wskaniki granulometryczne: Mz  rednia rednica ziarna w skali phi, s1  odchylenie standardowe (wysortowanie), Sk1  skonoæ rozk³adu
uziarnienia, KG  kurtoza rozk³adu uziarnienia
Table 3. Mean parameters of granulometric indices (according to Folk and Word 1957) of loesses of the western part of Zamojska Basin and its nearest
surroundings calculated by the author based on the results of the research on mechanical composition described by Malinowski (1964, 1965), as well as
Malinowski and Mojski (1960). Symbols: W  borings, O  exposures, IIV  stratigraphic horizons of loesses according to Malinowski (1964), stratigraphic
horizons of loesses in stratigraphic schemes of SE Poland: L  loess, M  younger, S  older, N  oldest, g  upper, s  middle, d  lower, n  lowest.
Granulometric indices: Mz  mean grain diameter in the phi scale, s1  standard deviation (sorting out), Sk1  skewness index, KG  kurtosis index
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tanowicz 2000), czy Czartowcu i w Kol. Zadêbce na Grzêdzie Horodelskiej (Dolecki 1995, 2002). Ska³y kredowe stanowiæ mog¹ bezporednie pod³o¿e osadów,
na których rozwinê³y siê gleby m³odszych interglacja³ów neoplejstoceñskich, tj.
gleby GJ2 (interglacja³ Lublinian) czy nawet GJ1 (kompleks eemsko-eovistuliañski); przyk³adem takim mo¿e byæ sytuacja w profilu Zak³odzie 1. Lessy badanego obszaru wykazuj¹ wyrane zró¿nicowanie stratygraficzne. Le¿¹ na ró¿nowiekowych i zmiennych litologicznie ska³ach pod³o¿a czwartorzêdu.
2. Less poziomu I w schemacie Malinowskiego odpowiada lessowi najstarszemu 1 (LN1) ze zlodowacenia liwca datowanemu w profilu Zak³odzie 2 na 360
ka. Rozk³ad uziarnienia tego lessu w po³o¿eniach wierzchowinowych charakteryzuj¹ nst. wskaniki granulometryczne: Mz=6,75 phi (=0,0093 mm),I1=2,24,
Sk1=0,36, KG=1,18. Gleba kopalna wykszta³cona w stropie lessu I (=LN1) to
gleba GJ3a z interglacja³u zbójna. W niektórych profilach przy znacznym zdenudowaniu pokryw lessów odrzañskich procesy pedogenezy interglacjalnej lubelskiej spowodowa³y wykszta³cenie siê poligenetycznych zespo³ów gleb kopalnych
w których zachowa³y siê cechy na³o¿onych pedogenez interglacjalnych ró¿nego
wieku. (GJ2+GJ3a), co ilustruje dolna czêæ profilu Zak³odzie 2, a zapewne
tak¿e profil wiercenia W-19 (ryc. 7).
3. Less poziomu II w schemacie stratygraficznym Malinowskiego odpowiada lessom starszym ze zlodowaceñ rodkowopolskich. W obrêbie tego poziomu
stratygraficznego obecnie wyró¿nia siê poziomy lessów odpowiadaj¹cych zlodowaceniom Odranian (lessy starsze najni¿sze + dolne + rodkowe) oraz Wartanian (less starszy górny). Less poziomu II w obrêbie wysokiej terasy nadzalewowej charakteryzuj¹ nst. rednie wskaniki granulometryczne: Mz= 5,98 phi
(=0,0158 mm), I1=1,84, Sk1=0,30, KG=1,48. W po³o¿eniach wierzchowinowych rednie wymiary ziarna s¹ mniejsze, a wysortowanie wyranie gorsze, co
charakteryzuj¹ wskaniki rednie: Mz=6,34 phi (=0,0123 mm), I1=2,03,
Sk1=0,32, KG=1,32. W obrêbie dolin wiekowo odpowiadaj¹ temu osadowi mu³ki
dryasowe le¿¹ce na osadach zastoiskowych zlodowacenia Sanian 2. Ich urednione parametry granulometryczne s¹ nastêpuj¹ce: Mz=4,45 phi (=0,0458 mm),
I1=3,35, Sk1=0,14, KG=0,96.
4. Gleba kopalna lena (Oryniacka wg Malinowskiego i Mojskiego 1960)
wykszta³cona w stropie lessów poziomu II (=LSg+LSs+LSd) powsta³a w interglacjale Eemian oraz anaglacjalnym okresie zlodowacenia Vistulian; jest to gleba
GJ1. Zachowa³a siê ona doæ s³abo w obrêbie wysokiej terasy, natomiast powszechnie wystêpuje w obrêbie wierzchowin.
5. Less poziomu III odpowiada lessowi m³odszemu dolnemu z dolnego pleniglacja³u zlodowacenia Vistulian (=LMd). Jest to less, który w profilu S¹siadka-grodzisko wype³nia pseudomorfozê po klinie lodowym rozcinaj¹cym glebê
z Eemianu. W jego stropie wytworzy³a siê interstadialna gleba kopalna glejowa
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(Gi/LMd). Less ten zawiera w S¹siadce 4143% frakcji lessowej 0,050,02 mm;
objêty pedogenez¹ interstadialn¹ zawiera 40% frakcji <0,002 mm. Jego cech¹
charakterystyczn¹ jest znaczna zawartoæ wolnego ¿elaza (2,252,65%). W obrêbie teras poziom tego lessu nie zosta³ przez Malinowskiego wyró¿niony. Odpowiednikiem stratygraficznym tego poziomu s¹ wed³ug Malinowskiego (1964)
tzw. piaski wstêgowe wystêpuj¹ce powszechnie w obrêbie dolin powy¿ej lessów
poziomu II. W po³o¿eniach wierzchowinowych less poziomu III charakteryzuj¹
nst. urednione wskaniki granulometryczne: Mz=6,26 phi (=0,0130 mm),
I1=1,91, Sk1=0,32, KG=1,45
6. Less poziomu IV w schemacie Malinowskiego i Mojskiego (1960) oraz
Malinowskiego (1964) to szeroko rozumiane lessy m³odsze tj. LMs i LMg. Podobnie jak lessy starsze wykazuj¹ one wyrane zró¿nicowanie sk³adu mechanicznego w uk³adzie hipsometrycznym, tj. w obrêbie wierzchowin i terasy plejstoceñskiej. W obrêbie terasy less poziomu IV charakteryzuj¹ nst. urednione wskaniki granulometryczne: Mz=5,80 phi (=0,0179 mm), I1=1,83, Sk1=0,27,
KG=1,44. Natomiast na wierzchowinach parametry rednie s¹ nastêpuj¹ce:
Mz=6,18 phi (=0,0138 mm), I1=1,94, Sk1=0,33, KG=1,61.
7. Poziom V reprezentuj¹ postglacjalne utwory pokrywowe den dolinnych
i stoków. Te ostatnie doæ szeroko rozprzestrzenione s¹ w SW czêci Wy¿yny
Lubelskiej i Roztocza Zachodniego. Szczegó³owe rozpoznanie stratygraficzne
lessów omawianego obszaru wymaga dalszych badañ ze wzglêdu na liczne przerwy sedymentacyjne w obrêbie pokryw lessowych zwi¹zanych z charakterem
rzeby warunkuj¹cej na tym obszarze intensywne procesy erozyjno-denudacyjne
w czwartorzêdzie. Szczególnie dotyczy to lessów starszych oraz interglacjalnej
gleby GJ2 oraz gleb ni¿szej rangi stratygraficznej.
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SUMMARY

Based on the detailed studies of the Zak³odzie 1, Zak³odzie 2, and S¹siadka loess profiles, the
present stratigraphic scheme has been correlated with the scheme published by Malinowski (1964)
for the loesses in the Wieprz, Por, and Gorajec interfluve areas. The following facts have been
found (Table 2).
The rendzina soil, older than glacial deposits, should be related to the interglacial preceding
the Sanian 2 Glaciation, i.e. to the Ferdynandowian Interglacial (GJ4?). The soil occurring on till
is correlated with the Mazovian Interglacial, so it probably corresponds to the soil denoted as
GJ3b, which usually develops on till from the Sanian 2 Glaciation in the neighbouring areas of the
Lublin Upland.
The loess of the level I (in the scheme by J. Malinowski) corresponds to the oldest loess 1
(LN1) from the Liwiecian Glaciation, dated at 360 ka BP in the Zak³odzie 2 profile. Grain size
distribution of this loess occurring in interfluve positions is characterized by the following mean
granulometric indices: Mz=6.75 phi (=0.0093 mm),I1=2.24, Sk1=0.36, KG=1.18. The paleosol
developed on the LN1 loess is the GJ3a soil from the Zbójnian Interglacial. In some profiles where
the Odranian loesses are considerably denuded, the pedogenesis of the Lublinian Interglacial resulted
in the formation of polygenetic complexes of paleosols, in which there are preserved the superimposed
features of interglacial pedogeneses of various ages, e.g. GJ2+GJ3a.
The loess of the level II contains loess units corresponding to the Odranian Glaciation (lowest
+ lower + middle older loess) and the Wartanian Glaciation (upper older loess). In high terrace
positions, this loess is characterized by the following mean granulometric indices: Mz=5.98 phi
(=0.0158 mm), I1=1.84, Sk1=0.30, KG=1.48. In interfluve positions, its mean grain diameter is
considerably smaller, and sorting weaker as is indicated by the following indices: Mz=6.34 phi
(=0.0123 mm), I1=2.03, Sk1=0.32, KG=1.32. In terms of age and facies this deposit corresponds
to the Dryas silts occurring in valleys over the ice-dammed deposits of the Sanian 2 Glaciation.
Forest paleosol found on the loesses of the level II developed in the Eemian Interglacial; it is the
GJ1 soil.
The loess of the level III corresponds to the lower younger loess (LMd) from the lower
Plenivistulian. In the S¹siadka-rampart profile this loess fills an ice wedge cast cutting the Eemian
soil. Interstadial gley paleosol (Gi/LMd) formed on its top. In the S¹siadka profile this loess
contains 4143% of loess fraction 0.05-0.02 mm. Its distinctive feature is a high content of free
iron (2.25-2.65%). According to Malinowski (1964), the stratigraphic equivalent of this loess are
the so-called banded sands, which occur commonly in valleys above the loess of the level II. The
loess of the level III occurring in interfluve positions is characterized by the following mean
granulometric indices: Mz=6.26 phi (=0.0130 mm), I1=1.91, Sk1=0.32, KG=1.45.
The loess of the level IV in the schemes by Malinowski and Mojski (1960) and by Malinowski
(1964) corresponds to the younger loesses, especially LMs and LMg. Its grain size composition is
very differentiated depending on hypsometry. On terraces, this loess is characterized by the following
mean granulometric indices: Mz=5.80 phi (=0.0179 mm), I1=1.83, Sk1=0.27, KG=1.44. In
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interfluve areas, these indices are as follows: Mz=6.18 phi (=0.0138 mm), I1=1.94, Sk1=0.33,
KG=1.61.
The loess of the level V (Malinowski 1964) is represented by postglacial cover deposits of
valley bottoms and slopes. Because of numerous stratigraphic hiatuses, a detailed stratigraphic
division of loess covers in the discussed area is difficult and requires further studies, especially
regarding the older loesses, interglacial soil GJ2, and interstadial soils.
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