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ZARYS TREŚCI 

Stanowisko Koźmin Las zlokalizowane jest na obszarze dobrze rozpoznanym w trakcie studiów geologicznych i geo-

morfologicznych prowadzonych przez badaczy z ośrodka łódzkiego od lat 90. ub. wieku w odkrywkach węgla brunatnego 

Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów”. Od 2010 roku realizowane były tutaj wielowskaźnikowe badania nad znaleziskiem 

kopalnego lasu ze schyłku późnego vistulianu. Pozostałość in situ bardzo dobrze zachowanych szczątków drzew z tego okre-

su jest rzadkością w skali europejskiej. Uzyskane wyniki stały się podstawą wniosków paleośrodowiskowych i paleogeogra-

ficznych.  

Słowa kluczowe: Kotlina Kolska, dolina środkowej Warty, badania interdyscyplinarne, subfosylny las 

POŁOŻENIE STANOWISKA 

Stanowisko Koźmin Las położone jest  

w mezoregionie fizycznogeograficznym Kotlina 

Kolska (318.14), wchodzącym w skład makrore-

gionu Nizina Południowowielkopolska (318.1), 

tworzącym środkowo-zachodnią część podpro-

wincji Niziny Środkowopolskie (318) – por. 

Kondracki  (1994). Według geomorfologicz-

nego podziału Polski, przedstawionego przez 

Gilewską  (1986), Kotlina Kolska (A V. a5) jest 

częścią Niziny Południowowielkopolskiej (A V.a), 

stanowiącej składową Nizin Środkowopolskich 

(A V). Obszar leży w dolinie Warty, w obrębie 

basenu uniejowskiego, którego cechą jest ten-

dencja do subsydencji określająca specyfikę 

cech morfologicznych doliny, wyrażone jej roz-

ległością i dominacją powierzchni najmłodszych 

(Klatkowa, Załoba  1991). 

Położenie matematyczne badanego stanowi-

ska określają współrzędne geograficzne: φ = 52° 

04ʹ 52ʺ N, λ = 18° 40ʹ 03ʺ E. Administracyjnie 

wieś Koźmin należy do sołectwa Koźmin, gminy 

Brudzew, powiatu Turek, województwa wielko-

polskiego. 

Na tle zasięgów zlodowaceń plejstoceńskich 

stanowisko położone jest w strefie ukształtowa-

nej przez lądolód warciański, wchodzący 

w skład kompleksu zlodowaceń środkowopol-

skich (Lindner, Marks  2012). Podczas ostat-

niego zlodowacenia okolice Koźmina znalazły 

się około 20 km na południe od linii jego maksy-

malnego zasięgu (Stankowska, Stankowski  

1988; Petera, Forysiak 2003). Kotlina Kolska 

otoczona jest od N, W, SW i SE wysoczyznami 

morenowymi (Turecką, Łaską i Kłodawską), 

a główną cechą jej ukształtowania jest równin-

ność. Najważniejszym elementem hydrograficz-

nym w Kotlinie Kolskiej jest rzeka Warta, która 

kończy tutaj swój południkowy bieg i w okoli-

cach Koła przyjmuje przebieg równoleżnikowy, 

wykorzystując do tego celu pradolinę warszaw-

sko-berlińską. Monotonną rzeźbę obszaru uroz-

maicają trzy główne formy ukształtowania te-

renu: (rys. 1): 1 – terasy rzeczne Warty, to zna-

czy zachowana jedynie w brzeżnych częściach 

Kotliny górnoplenivistuliańska terasa wyższa 

oraz bardzo rozległa, wielokilometrowej szero-

kości, późnovistuliańska (młodszy dryas) terasa 

niska, 2 – liczne, kręte i płytkie, w większości 

suche koryta rzeczne, wycięte w terasie niskiej, 

tworzące w przeszłości system wielokorytowej 

Warty i 3 – kilkumetrowej wysokości poźnovi-

stuliańskie i holoceńskie wydmy śródlądowe. 

Stanowisko Koźmin Las zlokalizowane jest na 

wydłużonym, południkowo zorientowanym 
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Rys. 1. Szkic geomorfologiczny doliny Warty w okolicach Koźmina (za Forysiakiem 2005) 

1 – wysoczyzna płaska; 2 – wysoczyzna pagórkowata; 3 – równiny wodnolodowcowe; 4 – pagórki czołowomorenowe; 5 – 

kemy; 6 – stoki; 7 – poziom pradolinny niższy; 8 – terasa erozyjna; 9 – terasa nadzalewowa wysoka; 10 – terasa nadzalewo-

wa niska; 11 – dna dolin; 12 – równiny rozlewiskowe; 13 – pola piasków eolicznych; 14 – wydmy; 15 – torfowiska; 16 – 

zagłębienia bezodpływowe różnej genezy; 17 – dolinki różnej genezy; 18 – zasięg odkrywki Koźmin KWB „Adamów”; 19 – 

lokalizacja stanowiska Koźmin Las  

Geomorphological sketch of the Warta valley near Koźmin (after Forysiak 2005)  

1 – morainic plain; 2 – hummocky morainic plain; 3 – fluvioglacial plain; 4 – end-morainic hillocks; 5 – kames; 6 – slopes; 7 

– lower terrace of marginal valley; 8 – erosional terrace; 9 – alluvial high terrace; 10 – alluvial low terrace; 11 – valley floor; 

12 – lacustrine plain; 13 – aeolian plain; 14 – dunes; 15 – peatlands; 16 – closed depressions; 17 – valleys of variuos origin; 

18 – outcrops of the “Adamów” Lignite Mine; 19 – location of Koźmin Las site  

 

 

płacie terasy niskiej, wyodrębnianym od W i E 

wspomnianymi korytami rzecznymi. Rzędne 

terenu w okolicy stanowiska Koźmin Las osią-

gają 97,5 m n.p.m., a lustro wody w Warcie, 

przepływającej o 1,9 km na E od Koźmina, wy-

stępuje w czasie średnich stanów na rzędnej 

95,8 m n.p.m. 

HISTORIA BADAŃ 

Badania doliny Warty w basenie uniejow-

skim prowadzone są przez zespoły łódzkich 

geomorfologów od lat 90. ub. wieku. Atrakcyj-

ność terenu dla badań geologicznych i geomor-

fologicznych oraz różnorodność podejmowa-

nych wątków wynika z dostępności profili ca-

łego kompleksu czwartorzędowego dzięki od-

krywkowej eksploatacji węgla brunatnego Ko-

palni Węgla Brunatnego „Adamów”. Miąższość 

utworów plejstocenu wynosi tutaj średnio około 



Ogólna charakterystyka stanowiska Koźmin Las 

13 

30 m, a w miejscach obniżeń powierzchni pod-

czwartorzędowej (w rowach tektonicznych) 

osiąga maksymalnie 60 m. 

Na początku lat 90. ub. wieku badania były 

prowadzone pod kierownictwem Profesor Ha-

liny Klatkowej i dotyczyły litostratygrafii hory-

zontów glin morenowych. Realizowano je za 

pomocą analiz cech diagnostycznych osadu: 

składu mechanicznego, petrograficznego i po-

miarów kierunkowych głazików. Szczególną 

uwagę poświęcono tzw. glinie górnej, stanowią-

cej świadectwo najmłodszej transgresji lodow-

cowej i dyskusji na temat pozycji stratygraficz-

nej tego okresu, tj. transgresji warty (Klatkowa 

i in. 1993; Czubla, Załoba  1994; Forysiak,  

Czubla 2004). Zgromadzony materiał nie po-

zwolił na potwierdzenie tezy weryfikowanej od 

lat 70 ub. wieku przez H. Klatkową o odrębności 

piętra warty w podziale zlodowaceń środkowo-

polskich.  

Na wyżej wspomnianej glinie zalegają osa-

dy wykształcone w postaci mułków i iłów 

o miąższości kilkunastu metrów, akumulowane 

w rynnie glacjalnej od schyłku okresu warciań-

skiego (Czubla i in. 2010). Poddano je bada-

niom identyfikującym ich cechy litologiczne 

i sedymentologiczne, oraz analizom paleoekolo-

gicznym. Wyniki analiz zinterpretowano jako 

świadectwo jeziora zastoiskowego (tzw. zasto-

isko koźmińskie) o przypuszczalnie schyłkowo-

warciańskim wieku. Udokumentowane zaburze-

nia warstw w postaci sejsmitów, uznano za wy-

nik aktywności tektonicznej obszaru podczas ich 

depozycji (Pawłowski  i in. 2013). 

Następny wątek badawczy skupiał się na 

tematyce fluwialnej, od schyłku zlodowaceń 

środkowopolskich po holocen, rozpatrywanej 

pod kątem faz erozji i agradacji oraz typu rozwi-

nięcia koryta (Petera 2002; Forysiak 2005). 

Duża miąższość osadów, stanowiących geoar-

chiwum postwarciańskiej historii Warty w base-

nie uniejowskim, jest wynikiem wykorzystywa-

nia przez rzekę obniżenia tektonicznego rowu 

Adamowa i zjawiska subsydencji podłoża (Pe-

tera-Zganiacz 2007). Poza dowodami reakcji 

systemu rzecznego na zmieniające się warunki 

vistulianu, badania dotyczyły ogólnych zmian 

środowiskowych w warunkach klimatu perygla-

cjalnego. Paleogeograficznym świadectwem 

vistuliańskich fal chłodu, korelowanych z nasu-

nięciami lądolodu skandynawskiego w Polsce 

Północnej w okresie dolnego i górnego plenivi-

stulianu, są struktury kontrakcji termicznej 

w osadach dolinnych basenu uniejowskiego 

(Petera-Zganiacz 2008, 2011). Obecność 

w profilu serii dolinnej osadów organicznych 

akumulowanych podczas stabilizacji środowiska 

fluwialnego, datowanych radiowęglowo na czas 

od ok. 36 do 26 ka BP, uznano za dokumentują-

ce środkowoplenivistuliańskie ocieplenia henge-

lo i denekamp (Petera 2002). 

Seria organiczna, odsłaniająca się w stropie 

profilu czwartorzędu w osadach dna doliny War-

ty na głębokości około 2–3 m p.p.t., zawierająca 

przewarstwienia torfu i horyzont subfosylnych 

pni drzew, wstępnie zakwalifikowana jako holo-

ceńska (Klatkowa i in. 1996), nie była począt-

kowo przedmiotem szczegółowych zaintereso-

wań badawczych. Wynikało to m.in. z jej ogra-

niczonej dostępności na ścianach kopalnianej 

odkrywki. Seria, charakteryzująca się małą 

miąższością (0,2 m, maksymalnie do 0,5 m), ale 

dużą rozciągłością horyzontalną, rozcięta jest 

przez paleokoryta wypełnione piaskiem, niejed-

nokrotnie z bryłami rozmytego torfu i fragmen-

tami redeponowanych pni (Turkowska i in. 

2000, 2004; Petera-Zganiacz,  Dziedu-

szyńska  2007). Opisane zjawisko oraz analiza 

palinologiczna, wykonana przez G. Miotk-Szpi-

ganowicz, a ponadto rozpoznana chronologia 

(11 850 ± 80 BP i 10 200 ± 430 BP – Petera  

2002), stały się we wcześniejszych rekonstruk-

cjach paleogeograficznych podstawą tezy o wy-

kształceniu się w analizowanym odcinku doliny 

Warty systemu wielokorytowego w reakcji na 

ochłodzenie młodszego dryasu (Turkowska  

i in. 2000, 2004). Stwierdzono silne tendencje 

agradacyjne na rozległym dnie doliny, które 

określiło strukturę obecnej terasy niskiej od 1 do 

4,5 m ponad dzisiejszym dnem. Zgromadzona 

dokumentacja geologiczna oraz interpretacja 

zdjęć lotniczych doprowadziły do korekty wieku 

elementów morfologicznych doliny środkowej 

Warty. Wyróżniana na arkuszach Szczegółowej 

mapy geologicznej Polski 1:50 000: Warta 

(Klatkowa, Załoba  1992) i Zduńska Wola 

(Bezkowska 1995) rozległa terasa zalewowa 

okazała się obejmować płaty niskiej terasy póź-

novistuliańskiej (Forysiak 2005).  

Obecność grubego detrytusu organicznego 

pod postacią pni drzew pogrzebanych w alu-

wiach, stwierdzano powszechnie w wielu doli-

nach rzecznych. Pnie drzew dostają się do alu-

wiów podczas normalnej pracy rzek o jedno- lub 

wielokorytowym rozwinięciu (Kobojek 2009). 

Jednak szczególnie często następuje to podczas 

znaczniejszych wezbrań i powodzi (Krąpiec  

2001); sądzi się, że nagromadzenia pni w alu-

wiach mogą świadczyć o zwiększeniu aktywno-

ści systemów fluwialnych i wskazywać fazy 
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paleopowodzi (Starkel  i in. 2013). Większe 

zainteresowanie grubym detrytusem drzewnym 

na analizowanym obszarze nastąpiło po odnale-

zieniu przez J. Peterę-Zganiacz (Petera-Zga-

niacz, Dzieduszyńska  2007) karpy dużego 

drzewa, tkwiącej w nienaruszonej pozycji 

w osadach organicznych (fot. 1), podścielonych 

i nakrytych piaszczystymi i piaszczysto-mułko-

wymi aluwiami mineralnymi. Rozpoznanie po-

ziomu z grubym detrytusem organicznym po-

twierdziło występowanie innych karp w pozycji 

in situ. Dodatkowo zaobserwowano nagroma-

dzenia pni drzew w bardzo drobnoziarnistych 

osadach organicznych, co wykluczało możli-

wość przyjęcia transportu pni przez wody Warty 

i wskazywało na pogrzebanie lasu w jego pier-

wotnej pozycji. Stwierdzone fakty wskazywały 

jednoznacznie, że wśród mineralnych aluwiów 

Warty na obszarze Kotliny Kolskiej zachowały 

się wyjątkowo liczne świadectwa funkcjonowa-

nia formacji leśnej na dnie dolinnym. Pozycja 

stratygraficzna serii organicznej wstępnie loko-

wała okres funkcjonowania lasu na późny vistu-

lian, ściślej alleröd i młodszy dryas. Czynnikiem 

zachęcającym do pogłębienia badań była znacz-

na ciągłość lateralna (rzędu co najmniej setek 

metrów) poziomu organicznego z grubym detry-

tusem drzewnym, co wskazywało, że kopalny 

las w okolicach Koźmina nie tworzył jedynie 

małej izolowanej enklawy, lecz był istotnym 

elementem środowiska Kotliny Kolskiej 

u schyłku ostatniego glacjału. Dotychczasowe 

studia literaturowe wykazały, że jedyną znaną 

autorom analogię na obszarze Niżu Europej-

skiego może tworzyć odkrycie sfosylizowanego 

lasu o podobnym wieku w okolicach Cottbus 

(Niemcy), dokonane także – co charaktery-

styczne – w odkrywce dużej kopalni węgla bru-

natnego (Friedrich i in. 1999, 2001; Spurk 

i in. 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
fot. J. Petera-Zganiacz, 2007 

Fot. 1. Karpa w pozycji in situ w odsłonięciu KWB „Adamów” w Koźminie 

In situ tree trunk in the outcrop of the Adamów Lignite Mine 

 

W 2010 roku, dzięki pomocy władz KWB 

„Adamów”, przygotowano sondażowy wykop 

o rozmiarach około 5x10 m, zlokalizowany kil-

kadziesiąt metrów na E od miejsca, w którym 

odnaleziono pierwszą z karp. Potwierdzono  

w nim następstwo stratygraficzne osadów rozpo-

znane wcześniej na ścianach odkrywek kopal-

nianych oraz, co szczególnie ważne, stwierdzono 

występowanie bardzo licznego grubego detrytu-

su organicznego, stanowiącego dobrze zachowa-
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ną pozostałość po późnoglacjalnym lesie. Z ini-

cjatywy pracowników Katedry Geomorfologii 

i Paleogeografii Uniwersytetu Łódzkiego, w la-

tach 2011–2013 badania w stanowisku Koźmin 

Las prowadzone były w ramach grantu finanso-

wanego przez Narodowe Centrum Nauki N 

N306 788 240 pt. „Warunki paleogeograficzne 

funkcjonowania i destrukcji późnovistuliań-

skiego lasu w dolinie Warty”. 

CELE I GŁÓWNE WĄTKI BADAŃ 

Celami badań w stanowisku Koźmin Las było: 

 określenie warunków panujących 

podczas rozwoju i funkcjonowania lasu 

w dolinie Warty ze szczególnym uwzględ-

nieniem paleoklimatu, stosunków paleohy-

drologicznych w dolinie oraz paleoekologii 

lasu (w tym jego struktury gatunkowej, 

wiekowej, przestrzennej); 

 określenie przyczyn i warunków 

oraz konsekwencji i tempa, w jakim nastą-

piła destrukcja badanej formacji leśnej. 

Zrealizowanie tego celu wymusiło zastoso-

wanie szerokiego spektrum paleoekologicznych 

metod badawczych i tym samym zorganizowa-

nie dużego, interdyscyplinarnego zespołu bada-

czy, obejmującego łącznie 22 osoby. Podczas 

realizacji badań w naturalny sposób wyłoniło się 

szereg innych wątków, które po opracowaniu, 

zaprezentowaniu i przedyskutowaniu na mię-

dzynarodowych i krajowych konferencjach już 

znalazły, bądź znajdą, swój wydźwięk w publi-

kacjach: 

 zagadnienie chronologii bezwzględ-

nej serii osadowych badanych w stanowisku 

Koźmin Las (Dzieduszyńska  i in. 2011, 

2013, 2014b), 

 problematyka późnovistuliańskich 

(młodszy dryas) powodzi w Kotlinie Kol-

skiej (Petera-Zganiacz i in. w druku), 

 problematyka paleopedologiczna 

w stanowisku Koźmin Las (Jankowski  

i in. 2013, 2014), 

 geochemia osadów organicznych ze 

stanowiska Koźmin Las (Okupny i in. 

2014, w tym tomie), 

 problem funkcjonowania górnopa-

leolitycznych społeczności na obszarze Ko-

tliny Kolskiej, bazujących na późnovistu-

liańskim lesie zajmującym jej dno (Płaza  

i in. 2013, 2014, w tym tomie, w druku), 

 ocena stopnia rozkładu sfosylizo-

wanych pni sosen (Fejfer  i  in. w druku). 

 

METODY BADAŃ 

Podstawą przedstawianych w niniejszej pra-

cy badań był wykop opisany w rozdziale „Histo-

ria badań”. Latem 2011 roku poszerzono wykop 

do rozmiarów 6x20 m (rys. 2). Szczegółowej 

rejestracji poddano gruby detrytus organiczny, 

osady organiczne, w których był on zakon-

serwowany oraz mineralne osady podścielające  

i nakrywające serię biogeniczną z pniami drzew. 

Odsłonięcie poszerzano w kierunku połud-

niowym jeszcze dwukrotnie – w 2012 roku  

w związku z przygotowaniami stanowiska Koź-

min Las do prezentacji podczas konferencji 

„Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego” 

(Dzieduszyńska  i in. 2012a) oraz na potrzeby 

konserwacji okazów późnovistuliańskich drzew, 

przeprowadzanej w Dziale Konserwacji Muze-

aliów Muzeum Archeologicznego w Biskupinie 

(M. Fejfer). Wstępne prace polegały na częścio-

wym usunięciu za pomocą koparki warstwy piasz-

czystych aluwiów nakrywających serię organiczną. 

Prace te przerywano w związku z rejestracją od-

słaniających się powierzchni wyróżnienia, a za-

kończono w chwili pojawienia się w „podłodze” 

wykopu pierwszych kłód drzew, tkwiących na 

wtórnym złożu w piaszczystych osadach powo-

dziowych. Od tego momentu wykorzystywano 

wyłącznie pracę ręczną, prowadzoną w myśl me-

tody stosowanej podczas wykopaliskowych badań 

archeologicznych. Zaletą metod archeologicz-

nych, zastosowanych w badaniach geologicznych 

i geomorfologicznych, było wyeliminowanie 

niszczenia (kruszenia) świadectw kopalnego lasu 

w Koźminie oraz duża szczegółowość i dokład-

ność prowadzonej rejestracji wydobywanego gru-

bego detrytusu drzewnego. Metody archeologiczne 

w badaniach osadów czwartorzędowych stosował 

wcześniej Dylik (1969) (por. także Wieczor-

kowska 2013). Pewnym ograniczeniem takiego 

podejścia metodycznego jest duża pracochłon-

ność i powiązane z nią wysokie koszty, dlatego  
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sporządził: P. Krąpiec 

Rys. 2. Plan wykopu w stanowisku Koźmin Las 

wraz z lokalizacją opróbowania osadów 

1 – zasięg wykopu; 2 – zarejestrowany detrytus orga-

niczny wraz z numeracją; 3 – osady organiczne; 4 – 

podłoże mineralne; 5 – punkty pomiarowe; 6 – miejsce 

poboru próbek do analiz paleoekologicznych; 7 – profil 

litologiczny osadów; 8 – miejsce poboru próbek do 

datowań OSL; 9 – analizy gleboznawcze 

Situation of the test pit in the study site Koźmin 

Las and sampling location 

1 – test pit extent; 2 – organic detritus; 3 – organic 

deposits; 4 – mineral background; 5 – measurement 

marks; 6 – location of sampling for palaeocological 

analyses; 7 – lithological profile; 8 – sampling for OSL 

dating; 9 – palaeopedological analysis 
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odsłonięto i udokumentowano stosunkowo nie-

wielką powierzchnię rzędu 150 m
2
. Szczegóły 

przeprowadzanych rejestracji przedstawiono we 

wcześniejszych pracach (Dzieduszyńska  i in. 

2012b; Kittel  i in. 2012). Próbki drewna z 339 

obiektów (por. rys. 2, sygnatura 2) szczelnie 

pakowano i zamrażano w bazie terenowej 

w Koźminie, po czym kierowano je do dalszych 

analiz w Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra-

kowie (analizy dendrochronologiczne – M. Krą-

piec) oraz na Wydział Leśny Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (M. 

Zasada, Sz. Bijak i K. Bronisz). Datowania ra-

diowęglowe przeprowadzono w Laboratorium 

Datowań Bezwzględnych w Skale (M. Krąpiec) 

oraz Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym 

(T. Goslar). 

Oprócz zabezpieczenia preparatów drewna 

i innych makroszczątków (szyszki, kora, płaty 

mchów, drobny detrytus organiczny, itp.) we 

wschodniej ścianie wykopu opróbowano osady 

pod kątem badań uziarnienia, przeprowadzonych 

w Laboratorium Katedry Geomorfologii i Pale-

ogeografii UŁ oraz analizy antrakologicznej 

(K. Cywa). Osady serii biogenicznej, zawierają-

cej gruby detrytus organiczny, pobrano z zacho-

waniem nienaruszonej struktury do metalowych 

rynienek w dwóch miejscach wykopu, tam gdzie 

miąższość serii była największa (rys. 2, sygna-

tura 6). Profile te posłużyły do przeprowadzenia 

następujących analiz paleoekologicznych: pali-

nologicznej i makroszczątków (Stachowicz-

Rybka, Korzeń  2014, w tym tomie), wioślarek 

(Pawłowski  2014, w tym tomie), okrzemek 

(M. Lutyńska – por. Petera-Zganiacz i in. 

w druku), muchówek (M. Płóciennik – por. 

Dzieduszyńska  i in. 2014a) oraz analizy geo-

chemicznej (O k u p n y i in. 2014, w tym to-

mie). W podobnej lokalizacji opróbowano profil 

litologiczny (rys. 2, sygnatura 7). Dodatkowo, ze 

środkowej części zachodniej ściany wykopu, 

pobrano materiał mineralny do datowań OSL 

(Dzieduszyńska  i in. 2013, 2014b; por. także 

rys. 2, sygnatura 8). Materiał do analiz paleope-

dologicznych (Jankowski  i in. 2013, 2014) 

pochodził ze środkowej części wschodniej ścia-

ny wykopu (rys. 2, sygnatura 9). 

UWAGI KOŃCOWE 

Ze względu na monograficzny charakter 

tomu w niniejszym artykule skupiono się na 

omówieniu ogólnej charakterystyki stanowiska 

Koźmin Las. Zasadniczą treść tomu stanowi 

prezentacja dorobku osiągniętego na podstawie 

wyników wybranych specjalistycznych analiz, 

zarówno litologicznych, jak i paleoekologicz-

nych oraz ich paleogeograficzna interpretacja. 

Chronologia rekonstruowanych zdarzeń opiera 

się na serii datowań radiowęglowych (konwen-

cjonalnych oraz AMS) dla próbek osadów orga-

nicznych oraz szczątków roślin i fragmentów 

drzew. Osady mineralne datowane były metodą 

optycznie stymulowanej luminescencji (OSL). 

Zestawienie oznaczeń wieku wykonanych dla 

stanowiska w ramach prac nad pozostałością 

subfosylnego lasu przedstawiają tabele 1 i 2. 

Jak wspomniano, w trakcie badań poszcze-

gólne realizowane wątki były dyskutowane w 

szeregu tematycznych artykułach. Skrót całości 

wyników ze stanowiska i interpretację kształto-

wania środowiska w dolinie Warty podczas dy-

namicznych zmian klimatu końca vistulianu 

zasygnalizowano na forum międzynarodowym 

w czasopiśmie Quaternary International 

(Dzieduszyńska  i in. 2014a; Petera-Zga-

niacz i in. w druku). Uzasadnieniem prezentacji 

pełnych materiałów ze stanowiska Koźmin Las 

i ich interpretacji, w świetle specyfiki funkcjono-

wania geosystemu doliny środkowej Warty 

w niniejszym tomie Acta Geographica Lodzien-

sia, jest zainteresowanie, jakie stanowisko to 

budzi w Polsce wśród badaczy zajmujących się 

rekonstrukcjami paleogeograficznymi schyłku 

vistulianu. Pomimo, iż wyniki zawarte w niniej-

szym tomie nie są kompletne, zespół redakcyjny 

ma nadzieję na powodzenie próby wykazania 

wkładu zrealizowanych badań do znajomości 

cech okresu schyłku plejstocenu w skali po-

nadregionalnej. 
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Tabela 1 

Wyniki datowań radiowęglowych dla profilu Koźmin Las 

Radiocarbon datings from the Koźmin Las profile 

 
Wiek conv.  

(lat BP) 

Wiek cal.  

(lat BP) 

(prob. 68,2 %) 

Wiek cal. 

(lat BP) 

(prob. 95,4 %) 

Nr  

laboratoryjny 
Datowany materiał 

1. 9780 ± 110  11 340–10 870  11 600–10 770  MKL-1077 mułek piaszczysty z materiałem organicznym 

2. 9780 ± 150 11 400–10 790 11 750–10 710 MKL-1076 mułek organiczny 

3. 10 000 ± 80  11 690–11 310  11 820–11 240  Poz-50361 
Betula sect. Albae  

– 2 łuski nasienne + 9 owocków 

4.  10 200 ± 430 12 430–11 270 12 940–10 660 Gd-9740 mułek organiczny 

5. 10 310 ± 90 12 380–11 980 12 520–11 770 Lod-1402 fragment drewna 

6. 10 350 ± 90 12 390–12 060 12 540–11 950 Lod-1389 mułek organiczny 

7. 10 430 ± 80  12 520–12 150  12 570–12 070  Poz-50360 
Betula sect. Albae – 2 łuski nasienne  

Pinus sylvestris – 1 krótkopędów 

8. 10 480 ± 50 12 550–12 230 12 580–12 140 MKL-1655 fragment drewna 

9. 10 570 ± 50 12 590–12 430 12 630–12 410 MKL-1653 fragment drewna 

10. 10 570 ± 50 12 590–12 430 12 630–12 410 MKL-1654 fragment drewna 

11. 10 570 ± 50  12 590–12 430  12 630–12 410  Poz-50359 
Pinus sylvestris  

– 3 szpilki + 3 łuski pączkowe 

12. 10 580 ± 50 12 600–12 430 12 640–12 420 MKL-1662 fragment drewna 

13. 10 650 ± 60 12 640–12 550 12 710–12 430 MKL-1660 fragment drewna 

14. 10 660 ± 50 12 640–12 560 12 710–12 450 MKL-1070 fragment drewna 

15. 10 680±100 12 700–12 530 12 840–12 400 Lod-1396 mułek organiczny 

16. 10 700 ± 60 12 660–12 570 12 740–12 550 MKL-1657 fragment drewna 

17. 10 710 ± 50 12 660–12 580 12 720–12 550 MKL-1071 fragment drewna 

18. 10 710 ± 60 12 670–12 570 12 740–12 550 MKL-1651 fragment drewna 

19. 10 710 ± 60  12 670–12 570  12 740–12 550  Poz-50358 
Betula sect. Albae  

– 4 łuski nasienne + 8 owocków 

20. 10 730 ± 60 12 680–12 580 12 760–12 550 MKL-1072 fragment drewna 

21. 10 780 ± 80 12 730–12 590 12 870–12 560 MKL-1659 fragment drewna 

22. 10 830 ± 70 12 780–12 610 12 900–12 590 MKL-1650 fragment drewna 

23. 10 830 ± 170 12 910–12 580 13 120–12 420 Lod-764 mułek organiczny 

24. 10 840 ± 100 12 830–12 620 12 970–12 560 MKL-1075 mułek organiczny 

25. 10 850 ± 60  12 790–12 630  12 900–12 600  Poz-50356 
Pinus sylvestris  

– 8 krótkopędów + fragment szpilki 

26. 10 900 ± 50 12 850–12 680 12 930–12 630 MKL-1661 fragment drewna 

27. 10 940 ± 50 12 890–12 710 13 050–12 640 MKL-1656 fragment drewna 

28. 11 260 ± 70 13 250–13 100 13 310–12 950 MKL-1652 fragment drewna 

29. 11 420 ± 160 13 430–13 130 13 660–12 940 MKL-1644 fragment drewna 

30. 11 850 ± 80 13 820–13 600 13 880–13 450 MKL-256 fragment drewna 

31. 11 870 ± 170 12 940–12 600 12 140–12 520 Lod-699 mułek organiczny 

Kalibrację datowań radiowęglowych wykonano z zastosowaniem programu OxCal 4.1  

 

Tabela 2 

Wyniki datowań OSL dla profilu Koźmin Las 

OSL datings from the Koźmin Las profile 

 Wiek (lat BP) Nr laboratoryjny Datowany materiał 

1. 14 260 ± 660 GdTL-1515 drobny piasek i mułek (gł. 1,25 m) 

2. 13 640 ± 680 GdTL-1516 drobny piasek i mułek (gł. 1,35 m) 

3. 12 730 ± 620 GdTL-1410 drobny piasek i mułek (gł. 1,4 m) 

4. 5700 ± 350 GdTL-1411 drobny piasek i mułek (gł. 1,7 m) 

5. 14 280 ± 740 GdTL-1517 drobny piasek i mułek (gł. 1,75 m) 

6. 13 090 ± 920 GdTL-1413 przewarstwienie piaszczyste  

w serii organicznej (gł. 2,24 m) 

7. 13 080 ± 730 GdTL-1412 piasek spod serii organicznej  

(gł. 2,58 m) 
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CHARACTERISTICS OF THE KOŹMIN LAS SITE 

SUMMARY 

Ab stract . Koźmin Las site is located in the well recognized area during the geological and geomorphological studies con-

ducted since 90s of the last century in the ocucrops of the Adamów JSC Lignite Mine in Central Poland. Since 2010 have 

been undertaken multiproxy investigations on the sediments with relicts of former riparian forest dated back at the Vistulian 

Lateglacial. Well-preserved tree trunks and in situ stamps from this period are rare on a European scale. Obtained results 

were the basis of palaeoenvironmental and palaeogeographical conclusions. 

Key words: Koło Basin, middle Warta River valley, multidisciplinary investigations, subfossil forest 

 

The Koźmin Las site (φ = 52° 04ʹ 52ʺ N, λ = 

18° 40ʹ 03ʺ E; 97.5 a.s.l.) is situated in Central 

Poland, in the Koło Basin mezoregion. The last 

ice sheet cover was present there during the 

Odranian Glaciation, Warta Stage. The area is 

located in the middle section of the Warta River 

valley, within the geological unit, the so-called 

Uniejów Basin – the area, which is characterized 

by a tendency to subsidence determining the 

specificity of the morphological characteristics 

of the valley, expressed with its extension and 

the domination of the youngest surface. Monot-

onous valley surface is varied with river terraces, 

dry channels cut in the low terrace and 

Lateglacial and Holocene dunes. The Koźmin 

site lies on the low terrace (Fig. 1). 

Previous studies in the Uniejów Basin were 

carried out by geomorphologists and geologists 

from the Łódź University since the 90ties of the 

XXth century and concerned lithostratigraphy of 

till horizons, fluvial problems and periglacial 

environment. Organic unit lying 2-3 m b.g.l., 

whose age was set at the Alleröd and Younger 

Dryas, became a subject of interest after finding 

within it a in situ tree trunk (Photo 1).  

Assemblages of tree remains, including 

trunks, stumps, branches and roots were exca-

vated in an open test peat of about 6x20 m (Fig. 

2), with use of archaeological approach. The 

objectives of the studies at the Koźmin Las site 

were (1) to determine the conditions for the de-

velopment and functioning of the riparian forest 

in the Warta valley, with particular emphasis on 

palaeoclimate, palaeohydrological relations in 

the valley, and paleoecology of the forest, (2) to 

identify the causes, conditions and consequences 

and the rate at which the destruction of the forest 

formations occurred. Also other problems were 

studied, such as chronology of sediments, 

Younger Dryas floods, palaeo-pedological prob-

lems, adaptation of the Late Palaeolithic hunters 

to changing environmental conditions. 

The main content of this volume is a presen-

tation of the results achieved on the basis of 

multidisciplinary studies and their palaeo-

geographical interpretation. Although the results 

contained are not complete, the editors hope to 

success in attempts to demonstrate the contri-

bution of the conducted investigations to the 

knowledge on the Lateglacial environment at the 

over-regional scale. 

 


