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ROZWÓJ ROŚLINNOŚCI W PÓŹNYM VISTULIANIE ORAZ FUNKCJONOWANIE 

I ZANIK EKOSYSTEMU LEŚNEGO W STANOWISKU KOŹMIN LAS  

ZARYS TREŚCI 

Artykuł prezentuje wyniki badań palinologicznych i makroszczątków roślin ze stanowiska Koźmin Las, na którym udo-

kumentowano późnovistuliańskie osady, reprezentowane przez torfy i mułki organiczne oraz pozostałości lasu w postaci 

fragmentów pni w pozycji in situ. Badaniami paleobotanicznymi objęto dwa profile osadów – KL 1 i KL 2, przy czym ana-

lizę makroszczątków roślin wykonano tylko dla profilu KL 1. Wyróżniono kilka etapów rozwoju zagłębienia. Początkowo,  

w okresie allerödu deponowane były osady piaszczyste, zawierające pyłek głównie sosny i brzozy. Spadek udziału pyłku 

brzozy i wzrost krzywych turzycowatych i traw, a co za tym idzie większy udział w krajobrazie zbiorowisk nieleśnych wy-

znacza granicę z młodszym dryasem. Około 10 710 ± 60 BP / 12 744 – 12 547 cal BP nastąpił rozwój torfowiska niskiego. 

W wyniku podniesienia się poziomu wody i dostawy materiału terygenicznego do powstałego rozlewiska, rozwój torfowiska 

zakończył się. Miało to miejsce około 10 430 ± 80 BP / 12 566 – 12 067 cal BP. 

Słowa kluczowe: późny vistulian, dolina Warty, historia roślinności, zmiany klimatu, palinologia, analiza makroszczątków 

roślin 

WPROWADZENIE 

Położenie i ogólna charakterystyka stanowi-

ska Koźmin Las omówiona została w artykule 

Dzieduszyńskiej  i Twardego (2014, w tym 

tomie). Przedmiotem prowadzonych tam badań 

są szczątki lasu przetrwałe w postaci karp  

w pozycji in situ, powalonych pni i innych czę-

ści drzew oraz późnovistuliańskie torfy i muły 

organiczne, dla których uzyskano wyniki dato-

wań w granicach 9 780 ± 110 
14

C BP /11 335–

10 874 cal BP (95,4%) i 11 420 ± 160 
14

C BP / 

12 825–12 615 cal BP (95,4%) (Dzieduszyń -

ska i in. 2014).  

Celem analizy paleobotanicznej było po-

twierdzenie hipotezy o funkcjonowaniu formacji 

leśnej w dolinie Warty oraz określenie warun-

ków panujących podczas jej rozwoju i funkcjo-

nowania, ze szczególnym uwzględnieniem pale-

oklimatu, stosunków paleohydrologicznych  

w dolinie i paleoekologii zbiorowisk roślinnych. 

Ważnym było także określenie przyczyn, wa-

runków i tempa, w jakim nastąpiła destrukcja 

badanego lasu. 

MATERIAŁ I METODY BADAŃ 

Analizom paleobotanicznym poddano mate-

riał pobrany w formie monolitu o długości 50 

cm, w obrębie odkrywki badawczej Koźmin Las 

– profil KL 1 oraz bezpośrednio ze ściany wy-

kopu – profil KL 2. Opis osadów obu profili 

przedstawiono w formie tabelarycznej (tab. 1, 2). 

Lokalizację opróbownia ilustruje rys. 2 w pracy 

Dzieduszyńskiej  i Twardego (2014, w tym 

tomie). 

 

 

Analiza palinologiczna  

Analizie palinologicznej poddano próbki  

z profilu KL 1 i KL 2. Z monolitu (profil KL 1) 

próbki zostały pobrane co 4 cm w części górnej  

i co 2 cm w części dolnej – łącznie 17 próbek. 

Próbki profilu KL 2 pobrano bezpośrednio z za-

chodniej ściany tego samego wykopu, po wcze- 
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śniejszym ich oczyszczeniu; gęstość próbkowania 

w tym przypadku wyniosła 2 cm. 

Materiał (1 cm
3
) poddano acetolizie Erdt -

mana  (1960), po wcześniejszym zagotowaniu  

z KOH (Faegri  i in. 1989) i usunięciu węglanów 

za pomocą 10% roztworu HCl. W celu określenia 

koncentracji ziaren pyłku poszczególnych taksonów 

dla wszystkich próbek użyto indykatora – tabletki ze 

sporami Lycopodium (Stockmarr  1971). 

Badania przeprowadzono metodą standardo-

wej analizy pyłkowej z użyciem mikroskopu 

świetlnego. Ziarna pyłku zliczane były do ogólnej 

sumy 500 ziaren drzew i krzewów. Udział pro-

centowy taksonów obliczano w stosunku do sumy 

ziaren pyłku taksonów drzewiastych (AP) oraz 

krzewinek i roślin zielnych (NAP), z wyłączeniem 

taksonów uznawanych za roślinność lokalną 

(wodne i szuwarowe) oraz zarodników mchów  

i paproci (Berglund, Ralska-Jasiewiczowa 

1986). Wyniki zostały zapisane i opracowane  

w programie POLPAL (Nalepka, Walanus  

2003). 
 

Tabela 1 

Opis osadu profilu KL 1 

Description of sediment in section KL 1 

Głębokość (cm) Typ osadu 

200 – 206 

206 – 220 

220 – 236 

236 – 240 

240 – 242 

242 – 243 

243 – 247 

247 – 250 

piasek szaro-żółty z detrytusem roślinnym 

piasek ilasty szaro-żółty z detrytusem roślinnym 

mułek ciemnoszary 

torf silnie rozłożony 

mułek ilasty ciemnoszary 

lignit (większy fragment drewna) 

mułek zatorfiony  

piasek różnoziarnisty szaro-żółty 

 

Tabela 2 

Opis osadu profilu KL 2 

Description of sediment in section KL 2 

Głębokość (cm) Typ osadu 

208 – 216  

216 – 226  

226 – 230  

230 – 254  

254 – 260  

260 – 265  

265 – 266  

piasek 

piasek pylasty 

piasek ilasty 

mułek 

torf silnie rozłożony 

mułek ilasty 

wkładka lignitu 

 

Analiza makroszczątków roślin  

Analiza makroszczątków roślin została wy-

konana dla profilu KL 1. Przeanalizowano 13 pró-

bek osadu o objętości 50 ml. Poddano je maceracji, 

polegającej na gotowaniu w wodzie z dodatkiem 

10% roztworu KOH w celu rozluźnienia osadu 

oraz usunięcia substancji humusowych. Następnie 

szlamowano je na sicie o średnicy oczek 0,2 mm. 

Pozostały materiał przebierany był pod mikrosko-

pem stereoskopowym. Do konserwacji znalezio-

nych szczątków użyto standardowej mieszanki 

alkoholu, wody i gliceryny (w stosunku 1:1:1)  

z dodatkiem tymolu. Następnie fragmenty roślin 

suszono przy pomocy 50% alkoholu etylowego. 

Makroszczątki roślin identyfikowano przy 

pomocy kluczy, atlasów (Beijerinck 1947; 

Berggren 1969; Cappers i in. 2006; Ve-

lichkevich, Zastawniak 2006, 2008) oraz 

zbioru porównawczego współczesnych nasion  

i owoców, a także kolekcji kopalnych flor należą-

cych do Muzeum Paleobotanicznego Instytutu 

Botaniki im. Szafera PAN w Krakowie. 

Jakościowe i ilościowe wyniki oznaczeń pre-

zentowane są w diagramach wykreślonych przy 

użyciu programu POLPAL (Nalepka, Walanus  

2003). Poszczególne taksony przyporządkowano 

do grup siedliskowych.  
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WYNIKI 

Analiza palinologiczna  

W obu przeanalizowanych profilach (rys. 1, 

2) występuje podział osadów odpowiadający 

trzem odcinkom, dość wyraźnie wyróżniającym 

się na diagramach pyłkowych, głównie ze 

względu na różnicę we frekwencji występowania 

ziaren pyłku: 

 piaszczysta warstwa spągowa cha-

rakteryzująca się bardzo niską frekwencją 

ziaren pyłku; w jej obrębie występują pra-

wie wyłącznie taksony drzewiaste – głów-

nie sosna (Pinus sp.), z niewielkim udzia-

łem roślin zielnych, w tym turzyc (Cypera-

ceae) oraz traw (Poaceae) i widliczki (Sela-

ginella sp.), 

 warstwa osadów organicznych – 

torfu i zatorfionego mułku z wkładką li-

gnitu, charakteryzująca się wysoką fre-

kwencją ziaren pyłku z wąskiego spektrum 

taksonów: sosna i turzyce, z niewielkim 

udziałem traw i innych taksonów zielnych – 

głównie komosowatych (Chenopodiaceae) 

oraz z pojedynczo występującymi ziarnami 

taksonów drzewiastych o większych wyma-

ganiach termicznych, 

 leżąca powyżej torfu warstwa mułku  

i osadów piaszczystych z niską frekwencją 

ziaren pyłku, ale charakteryzująca się dużo 

szerszym spektrum taksonomicznym, z bar-

dzo wysokim udziałem sosny, liczniejszym 

występowaniem taksonów drzewiastych 

(także ciepłolubnych), obecnością różnora-

kich taksonów zielnych oraz pojawieniem 

się rzęsy (Lemna sp.) i pojedynczych ziaren 

pyłku roślin związanych ze środowiskiem 

wodnym. 

 

Profil KL 1 

W profilu KL 1 (rys. 1) wyróżniono jeden 

lokalny poziom pyłkowy (L PAZ): KLP1 – Pi-

nus (250–200 cm) i dwa podpoziomy (L SPAZ): 

KLPP1 – Pinus (250–233cm) i KLPP2 – Pinus – 

Cyperaceae – herbs (233–200 cm) 

 

KLPP1 – Pinus 

W spągowym odcinku profilu (250–247cm, 

jedna próbka) występuje poziom z bardzo niską 

frekwencją ziaren pyłku. W spektrum pyłkowym 

dominuje sosna – blisko 80%. Dość duży pro-

cent stanowią turzycowate (12%). Poza tymi 

dwoma głównymi taksonami w spektrum pył-

kowym występują również trawy, brzoza (Betula 

sp.), olsza (Alnus sp.) i grab pospolity (Carpinus 

betulus L.) oraz dwa taksony roślin zielnych: 

goździkowate (Caryophyllaceae) i bylica (Arte-

misia sp.). Stwierdzono również obecność spor 

widliczki. 

Wyżej położona część profilu (247–233 cm) 

obejmuje warstwy osadów charakteryzujące się 

dużym udziałem materii organicznej. Frekwen-

cja ziaren pyłku jest wysoka (najwyższa w prób-

ce z głęb. 246 cm). W diagramie pyłkowym 

wyraźny jest duży udział pyłku sosny, przy nie-

wielkim udziale brzozy i pojedynczym wystę-

powaniu ziaren pyłku innych taksonów drzewia-

stych. Turzycowate i trawy mają niewielki 

udział w spektrum pyłkowym. Nielicznie wystę-

pują taksony roślin zielnych (poniżej 1%). Poja-

wia się również typ pałka/jeżogłówka (Sparga-

nium typ). Pod koniec tej fazy w spektrum pył-

kowym zaznacza się spadek udziału pyłku sosny 

na rzecz turzycowatych i traw. Odnotowano 

również pyłek rzęsy wodnej. 

KLPP2 – Pinus – Cyperaceae – herbs 

Górna część profilu (233–200 cm), złożona 

z mułków i osadów piaszczystych, zawiera 

mniejszą ilość ziaren pyłku. W spektrum pyłko-

wym dominuje sosna (73–86%), przy nieco 

wyższym niż poprzednio udziale brzozy (średnio 

3%). Stwierdzono występowanie pyłku takso-

nów drzewiastych o wyższych wymaganiach 

termicznych, takich jak: jodła zwyczajna (Abies 

alba Mill.), dąb (Quercus sp.), buk zwyczajny 

(Fagus sylvatica L.), grab, lipa (Tilia sp.), wiąz 

(Ulmus sp.), leszczyna pospolita (Corylus avel-

lana L.). Wśród nich większość stanowią ziarna 

pyłku grabu i leszczyny (nawet powyżej 3%). 

Stosunkowo duży udział w spektrum pyłkowym 

na tym odcinku mają turzycowate (średnio 10%) 

i trawy (powyżej 0,5%), występuje również wie-

le taksonów zielnych, w tym najliczniej goź-

dzikowate i bylice oraz różowate (Rosaceae 

Juss.). Pojedynczo pojawiają się ziarna pyłku 

roślinności wodnej i szuwarowej – grążel (Nu-

phar sp.), grzybienie białe (Nymphea alba L.), 

grzybienie północne (Nymphea candida J.Presl 

& C. Presl), pałka wąskolistna (Typha latifolia 

L.), typ pałka/jeżogłówka. Na całym odcinku 

występuje ciągła krzywa rzęsy.  
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Profil KL 2 

W profilu KL 2 (rys. 2) stwierdzono taki 

sam podział, jak w profilu KL 1. Wyróżniono 

jeden lokalny poziom pyłkowy (L PAZ): KLP1 

– Pinus (268–210 cm) i dwa podpoziomy (L 

SPAZ): KLPP1 (268–253 cm) i KLPP2 (253–

210 cm). 

Część spągowa profilu (268–265 cm) obej-

muje osady piaszczyste, bardzo ubogie w ziarna 

pyłku. W jej obrębie stwierdzono obecność so-

sny (najliczniejszy takson), brzozy, traw, turzyc 

oraz spor widliczki, a także pyłku typu Sparga-

nium oraz pojedynczych ziaren pyłku innych 

taksonów o nieokreślonych ściśle wymaganiach 

ekologicznych, występujących na różnorodnych 

siedliskach. 

Środkowy fragment profilu (265–253 cm) to 

osady organiczne, głównie torfy, charakteryzu-

jące się bardzo dużą frekwencją ziaren pyłku. Na 

diagramie pyłkowym obserwujemy zasadniczą 

dominację sosny, przy małym udziale brzozy. 

Pojedynczo występują ziarna pyłku innych tak-

sonów drzewiastych (świerk, jodła, buk, grab, 

lipa). W tej części profilu spada udział pyłku 

turzyc i traw. Pojedynczo występują także ziarna 

bylic, goździkowatych i różowatych. Pod koniec 

opisywanej fazy na diagramie pojawia się rzęsa. 

Bardzo duży udział procentowy pyłku brzo-

zy w próbce z głębokości 258 cm i powyżej niej 

nie powinien być traktowany jako odzwier-

ciedlenie odpowiadającej tym poziomom roślin-

ności. Jest to nienaturalne zaburzenie związane 

prawdopodobnie z wystąpieniem w obrębie ana-

lizowanej próbki pylnika brzozy lub jego frag-

mentu. 

Górny odcinek opisywanego profilu (263–

210 cm) złożony jest z mułków i osadów piasz-

czystych. Spektrum pyłkowe dla tego fragmentu 

jest dość bogate. Głównym, widocznym na dia-

gramie taksonem, jest w dalszym ciągu sosna, 

towarzyszy jej jednak szereg innych taksonów 

drzewiastych. Udział brzozy, świerka i olszy oraz 

leszczyny jest okresowo stosunkowo duży. Pozo-

stałe taksony drzewiaste występują pojedynczo. 

Zwiększa się procent pyłku turzyc i w niewielkim 

stopniu traw. Pojawia się szereg taksonów ziel-

nych. Na całym odcinku występuje rzęsa oraz 

pojedyncze ziarna pyłku taksonów wodnych  

i bagiennych. 

Anal iza  makroszczątków roślin  

W diagramie (rys. 3, 4) wydzielono trzy po-

ziomy makroszczątków roślin oznaczonych jako 

KL1–3. Przy wydzielaniu poziomów kierowano 

się obecnością jednego lub kilku najbardziej 

licznych lub charakterystycznych taksonów dla 

danego poziomu. Granice pomiędzy poziomami 

zostały wyznaczone na podstawie pojawienia 

się, zaniku, wzrostu lub spadku liczebności tak-

sonów znaczących pod względem ilościowym 

lub wskaźnikowym. 

Poziom KL-1 L MAZ (250–236 cm) budują 

różne typy osadów, w tym piasek, zatorfiony 

mułek oraz fragment storfiałego drewna. Spąg 

poziomu charakteryzuje się wysokim udziałem 

sklerocjów Cenococcum geophilum, przy jedno-

czesnym braku innych szczątków roślin. Ozna-

czono także pojedyncze owocki Betula humilis 

oraz Carex sp. 2-sided. W stropie pojawiają się 

szczątki sosny i brzóz drzewiastych. Zjawisko 

występowania licznych sklerocjów Cenococcum 

geophilum i jednocześnie brak lub bardzo nie-

wielki udział innych makroszczątków roślinnych 

jest częste w osadach powstających w warun-

kach mało zwartej pokrywy roślinnej i przy 

wzmożonej dostawie materiału terygenicznego  

z brzegów zbiornika. Takie warunki są typowe 

dla klimatu borealnego. Panowanie chłodnego 

klimatu potwierdza także obecność szczątków 

Betula humilis.  

Poziom KL-2 L MAZ (236–216 cm) bu-

dują: torf, mułek ilasty oraz w stropie piasek 

zailony. W poziomie zaznacza się znaczny 

wzrost udziału szczątków Betula sect. Albae 

oraz Pinus sylvestris, które zdecydowanie domi-

nują w tym odcinku profilu. W spągu poziomu 

obecne są owocki Betula nana i B. humilis. Bar-

dzo licznie występują także owocki Carex nigra. 

Notuje się ponadto Carex limosa, C. rostrata 

oraz owocki Menyanthes trofoliata, Comarum 

palustre i Viola palustris. Obecność tych gatun-

ków, które występują najczęściej na siedliskach 

eu- i mezotroficznych, w miejscach podmo-

kłych, na brzegach zbiorników i obrębie szuwaru 

sugeruje, że w tym czasie na obrzeżu zbiornika 

były zbiorowiska torfowisk niskich.  

W poziomie KL-3 L MAZ (216–200 cm) 

osad ponownie zmienia się na piaski i piaski 

zailone. Począwszy od spągu zaznacza się w nim 

spadek udziału szczątków roślin we wszystkich 

grupach ekologicznych. Nadal występują owocki 

z rodzaju Carex, a także pojedyncze szczątki 

brzóz drzewiastych i sosny. Pojedynczo noto-

wane są nasiona Poaceae sp. i Juncus sp. 
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Rys. 3. Diagram makroszczątków roślin profilu KL 1 

Diagram of plant macrofossils for section KL 1 

 

 

 

Rys. 4. Skrócony diagram zbiorczy analiz paleobotanicznych profilu KL 1 

Condensed summary diagram of palaeobotanical analyses for section KL 1 

DYSKUSJA 

Zapis palinologiczny z dolnej części profilu 

wskazuje na obecność sosnowych zbiorowisk le-

śnych, z niewielką domieszką brzozy. Jest to 

zgodne z wynikami badań dendrologicznych, 

które wykazały zdecydowaną dominację sosny 

w składzie gatunkowym lasu (por. Dziedu-

szyńska  i in. 2012; Kittel  i in. 2012). Taki 

obraz roślinności odpowiada fazie sosnowej 

allerödu. W wyżej położonej części profilu spa-

da udział pyłku Betula, podnoszą się natomiast 

krzywe turzycowatych i traw, wskazując na 

większy udział w krajobrazie zbiorowisk niele-

śnych. W tej części profilu pojawia się pyłek 

roślin wodnych, świadczący o występowaniu na 

badanym obszarze zbiornika wodnego Nuphar  

i Nymphea. Pojawia się on nielicznie i w sposób 

nieciągły, co może wskazywać na płytki cha-

rakter zbiornika. Typha latifolia i Sparganium t. 

związane są ze zbiorowiskami podmokłymi lub 

płytkowodnymi (strefa brzegowa zbiorników),  

a turzycowate występują również głównie  

w obrębie zbiorowisk mokrych i podmokłych. 

Dość charakterystyczne jest występowanie Lem-

na minor – taksonu związanego z płytkimi, nie-

stabilnymi zbiornikami wodnymi. W górnej 

części profilu pojawia się więcej ziaren pyłku 

drzew, w tym również taksony o wyższych wy-

maganiach termicznych. Obecność pyłku takich 

taksonów jak Alnus, Quercus, Fagus, Carpunus, 

Tilia, Ulmus, Corylus czy Picea i Abies odbiega 

od palinologicznego zapisu historii roślinności 

regionu (Ralska-Jasiewiczowa i in. 2004)  
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i może świadczyć o zaburzeniach w obrębie osa-

dów leżących powyżej poziomów 233 cm. Ziar-

na pyłku ciepłolubnych taksonów drzewiastych 

w tej części profilu można z dużą dozą pewności 

uznać za redeponowane. Potwierdzają to wyniki 

analiz Cladocera (Pawłowski  2014, w tym 

tomie) oraz analiz litologicznych (Twardy 

2014, w tym tomie), z których wynika, że w roz-

woju zbiornika zaznaczyły się wówczas wlewy 

wód powodziowych. W części spągowej stwier-

dzono obecność pyłku Selaginella selaginoides – 

gatunku charakterystycznego dla okresu późno-

glacjalnego. Zapis palinologiczny z wcześniej-

szych analiz na tym stanowisku wykazał wystę-

powanie widliczki, wskazujące na zaostrzenie 

warunków klimatycznych w młodszym dryasie 

(Petera-Zganiacz, Dzieduszyńska  2007). 

Dodatkowo, w dolnej części diagramu zaznacza 

się występowanie gatunków roślin lepiej przy-

stosowanych do klimatu chłodnego oraz brak 

gatunków ciepłolubnych. Uzyskany na podsta-

wie analizy pyłkowej obraz roślinności nieco 

różni się od najczęściej powtarzających się na 

innych stanowiskach z tego okresu schematów 

(Ralska-Jasiewiczowa i in. 2004). Świadczy 

to o specyfice warunków lokalnych – podmokły 

lub mokry charakter siedliska, na przykład nie 

sprzyjał występowaniu na tym obszarze jałowca 

(an. G. Miotk-Szpiganowicz – por. Turkowska  

i in. 2000). 

Rezultaty przeprowadzonej analizy palino-

logicznej są w dużym stopniu zgodne z wynikami 

wcześniejszych badań (dr Grażyny Miotk-Szpi-

ganowicz – por. m.in. Turkowska i in. 2000, 

2004). W całym profilu zaznacza się wysoki 

udział pyłku Pinus z niewielkim udziałem Betula. 

W spektrum pyłkowym występuje nieco mniejszy 

udział procentowy pyłku turzycowatych, przy 

podobnym rozkładzie udziału pyłku traw.  

Analiza makroszczątków w profilu Koźmin 

Las również wskazuje na istnienie trzech etapów 

rozwoju badanego zagłębienia. Zapisany w naj-

niższych próbkach diagramów palinologicznych 

KL 1 i KL 2 (rys. 1, 2) okres allerödu nie zazna-

cza się w wynikach analizy makroszczątków.  

W tym czasie nie notuje się szczątków roślin 

taksonów związanych z cieplejszym klimatem. 

Właściwie najniższa próbka z głębokości 248–

250 zawiera wyłącznie sklerocja Cenococcum 

geophilum. Typ osadu oraz obecność sklerocjów 

tego grzyba ektomikoryzowego może być do-

wodem na to, że materia organiczna na po-

wierzchni gleby nie była ustabilizowana zwartą 

pokrywą roślinną i ulegała procesom soliflukcji 

(Wick i in. 2003; Tinner i in. 2008). W stro-

powej części poziomu stwierdzono obecność 

Betula humilis, która potwierdza panowanie 

chłodnego, borealnego klimatu. Kolejny etap, 

przypadający na poziom KL-2 L MAZ, doku-

mentuje rozwój niewielkiego, płytkiego zagłę-

bienia, na brzegach którego rozwijało się torfo-

wisko o charakterze torfowiska niskiego lub 

przejściowego, przy jednoczesnej znaczącej do-

stawie materiału ilastego. W sąsiedztwie zbiorni-

ka, a raczej bezpośrednio przy jego brzegach rósł 

las sosnowo-brzozowy, pozostawiając w osadzie 

niezwykle liczne szczątki drzew, zachowane  

w postaci owoców, nasion, łusek nasiennych  

i szpilek. Miejsca wilgotniejsze, zagłębienia ze 

stojącą wodą zajmowały głównie różne gatunki 

turzyc, Menyanthes trofoliata, Comarum palu-

stre oraz Viola palustris. Wśród turzyc zdecy-

dowanie dominującym gatunkiem był Carex 

nigra, który najczęściej jest składnikiem zbio-

rowisk występujących na podmokłych łąkach  

i torfowiskach niskich, a także przejściowych. 

Niewielka, 20-centymetrowa miąższość warstwy 

organicznej, w której znaczny udział stanowi 

materiał ilasty wskazuje, że okres istnienia tego 

torfowiska nie był zbyt długi.  

Następnym etapem rozwoju zagłębienia było 

podniesienie się poziomu wody i zwiększenie do-

stawy materiału terygenicznego, czego efektem 

było przerwanie rozwoju torfowiska. Zbiornik 

stopniowo wypełniał się materiałem piaszczystym 

i piaszczysto-ilastym, a osad znacząco zubożał  

w szczątki roślin. W tym okresie rozpoczęła się 

degradacja występującego tam zbiorowiska le-

śnego. Nie jest wykluczone, że proces zamierania 

lasu mógł mieć gwałtowny przebieg. Kluczowa 

jest pora roku, podczas której nastąpiło zalanie 

drzew i czas utrzymywania się wysokiego pozio-

mu wody. Jeżeli powódź zdarzy się zimą lub 

wczesną wiosną, gdy drzewa nie są w okresie 

wegetacji, a woda opadnie przed rozpoczęciem 

wegetacji, to zalanie nie jest dla nich zbyt szko-

dliwe. Większość gatunków może wytrzymać do 

czterech miesięcy powodzi, ale poza sezonem 

wegetacyjnym. W przypadku, gdy powódź wy-

stępuje podczas sezonu wegetacyjnego, zwłaszcza 

podczas ciepłej pogody, to szkodliwe działanie 

zalania, a nawet śmierć drzewa może nastąpić  

w ciągu jednego do dwóch tygodni. Gatunki 

bardziej odporne mogą przetrwać najwyżej od 

trzech do pięciu miesięcy (Kozlowski  1997; 

Rouvinen 2002; Baughman 2010). Należy 

nadmienić, że późnovistuliańskie powodzie, 

które odpowiadają za złożenie 2-3-metrowej war-

stwy osadów, powiązano z ciepłą porą roku 

(Twardy 2014, w tym tomie). 
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WNIOSKI 

Na podstawie wyników analiz paleobota-

nicznych określono etapy rozwoju zagłębienia 

Koźmin Las. Początkowo osady piaszczyste, 

zawierające głównie pyłek sosny i brzozy, depo-

nowane były w okresie allerödu. W wyżej poło-

żonej części profilu spadał udział pyłku brzozy, 

a podniosły się krzywe turzycowatych i traw, co 

może wskazywać na większy udział w krajobra-

zie zbiorowisk nieleśnych. Nieliczne ziarna pył-

ku roślin wodnych wskazują na okresowe zala-

nie obszaru. Kolejnym etapem był rozwój torfo-

wiska, który przypadał na około 10 710 ± 60 BP/ 

12 744–12 547 cal BP (95,4%). Zaznaczył się on 

zwiększeniem udziału ziaren pyłku Cyperaceae 

oraz występowaniem makroszczątków różnych 

gatunków turzyc, Menyanthes trofoliata, Coma-

rum palustre oraz Viola palustris. W obrębie 

torfowiska występowały także sosna i brzoza. 

Około 10 430 ± 80 BP / 12 566–12 067 cal BP 

(95,4 %) zakończył się rozwój torfowiska. Kolej-

ny poziom budują osady piaszczyste i piaszczy-

sto-mułkowe, zawierające nieliczne makroszcząt-

ki roślin oraz ziarna pyłku drzew o podwyższo-

nych wymaganiach termicznych, pochodzące 

najprawdopodobniej z redepozycji. Zakończenie 

rozwoju torfowiska potwierdza również obecność 

powalonych in situ pni drzew, z których więk-

szość datowana jest od 10 310 ± 90 BP/ 12 381–

11 983 cal BP (95,4 %) do 10 940 ± 50 BP/ 

12 888–12 710 cal BP (95,4 %) (Dzieduszyń-

ska i in. 2014). Niewykluczone, że proces za-

mierania lasu mógł mieć gwałtowny przebieg. 

Przyczynić się do tego mogło podniesienie wód 

gruntowych w dolinie Warty, które było stero-

wane zmianami paleoklimatu oraz młodszodry-

asowymi i/lub wczesnovistuliańskimi intensyw-

nymi powodziami. Analizy paleoekologiczne 

pozwalają dostrzec te zjawiska i zidentyfikować 

je bardziej precyzyjnie w profilach badanych 

osadów, niż to ma miejsce w przypadku analiz 

litologicznych. 
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VEGETATION DEVELOPMENT IN THE LATE VISTULIAN AND FUNCTIONING AND 

END OF THE FOREST ECOSTSTEM IN KOŹMIN LAS SITE  

SUMMARY 

Ab stract . The paper presents the results of studies of pollen and plant macroremains from the site of Koźmin Las, in which 

remnants of a forest, observed as fragmentary in situ tree trunks, and Late Vistulian sediments, represented by peats and 

organic silts, were preserved. Palaeobotanical analyses were performed for two sediment sections, KL 1 and KL 2, however 

plant macrofossils were examined only in section KL 1. Several stages were distinguished in the development of the depres-

sion. Initially, in the Alleröd, the deposited sandy sediments were dominated by pine and birch pollen. Decrease in birch 

pollen values and the accompanying increase in curves of sedges and grasses, indicating greater proportion of non-forest 

communities in landscape, evidence the boundary with Younger Dryas, ca. 10 710 ± 60 BP/ 12 744–12 547 cal BP, being the 

time of functioning of a low peat bog. Its development ended, due to rising water level and supply of terrigenous material to 

the overflow area, at ca. 10 430 ± 80 BP / 12 566–12 067 cal BP. 

Key words: Late Vistulian, Warta River valley, history of vegetation, climatic changes, palynology, plant macrofossil analy-

sis 

 

The site of Koźmin Las, including remnants 

of a forest, preserved as fragmentary in situ tree 

trunks, and Late Vistulian sediments, represented 

by peats and organic silts, was subjected to palae-

obotanical studies. Palynological analysis was 

carried out for two sediment sections, KL 1 and 

KL 2, while plant macrofossils were examined 

only in section KL 1. 

Palaeobotanical studies provided basis for 

identifying subsequent stages in the development 

of the small Koźmin Las depression. Sandy sed-

iments deposited in the first phase, falling within 

the Alleröd, comprise mainly pine and birch pol-

len. However, in the upper part of section, fre-

quency of birch pollen decreases as it is replaced 

by increasing amounts of sedges and grasses, 

what is likely to suggest greater proportion of 

non-forest communities in landscape. Occasional-

ly found pollen grains of aquatic plants evidence 

periodic flooding in the area. The next stage, 

covering the time of ca 10 710 ± 60 BP/ 12 744–

12 547 cal BP (95.4%) and the development of 

peat bog, is typified by rising pollen curves of 

Cyperaceae and occurrence of macroremains of 

various sedge species, Menyanthes trofoliata, 

Comarum palustre and Viola palustris. Pine and 

birch were also found in the peat bog. The sub-

sequent stage is recorded in sandy and sandy-

silty sediments including only sparse, most like-

ly rebedded, plant macroremains and pollen 

grains of trees with higher temperature require-

ments. At ca 10 430 ± 80 BP / 12 566–12 067 

cal BP (95.4%), the peat bog ended its function-

ing, due to rising water level and supply of 

terrigenous material to the shallow overflow area, 

while the local forest community begun to de-

crease its area. It cannot be excluded that the for-

est may have been destroyed in a sudden event. 

The season in which the trees are flooded and 

duration of time for which water retains at a high 

level are of key importance. If flood occurs in 

winter or early spring and water level falls before 

the trees enter their vegetation period, flooding 

should not cause much damage. Most species 

tolerate such conditions for up to 4 months, 

however beyond their vegetation season. If flood 

affects the trees during this season, particularly 

typified by warm weather, weakening or even 

death of trees is likely to be observed within one 

or two weeks. The most resistant species may 

survive for maximally 3–5 months (Kozlowski  

1997; Rouvinen 2002; Baughman 2010). 

 


