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UWARUNKOWANIA ROZPRZESTRZENIENIA I WŁAŚCIWOŚCI SERII ORGANICZNEJ 

ZAWIERAJĄCEJ SZCZĄTKI LASU Z MŁODSZEGO DRYASU W KOTLINIE KOLSKIEJ 

ZARYS TREŚCI 

Artykuł dotyczy zasięgu serii organicznej stanowiącej element budowy geologicznej terasy niskiej doliny Warty. Istotną 

cechą serii organicznej jest obecność szczątków lasu datowanego na młodszy dryas. Celem badań było stwierdzenie  

czy obserwowana dotychczas znaczna ciągłość i duże rozprzestrzenienie serii w odkrywkach KWB „Adamów” stanowią 

regułę. Wykazano, że analizowana seria zajmowała pierwotnie obszar o powierzchni przynajmniej 18 km2 oraz potwierdzono 

przyjmowane wcześniej założenie, że teren występowania serii organicznej pokrywa się z wydzieloną morfologicznie terasą 

niską doliny Warty. Kolejny aspekt badań odnosił się do cech serii organicznej takich jak np. jej miąższość oraz sposób 

wykształcenia. Określenie parametrów hipsometrycznych stropu serii pozwoliło na obliczenie spadku jej powierzchni oraz 

porównanie ze spadkami współczesnych elementów morfologicznych doliny Warty. Wskazano przyczyny miejscowej utraty 

ciągłości serii i powiązano je z funkcjonowaniem systemu wielokorytowego w dolinie Warty u schyłku późnego vistulianu. 

Przeprowadzone badania pozwalają sądzić, że seria organiczna była rozprzestrzeniona w obrębie niemal całego dna doliny 

Warty w młodszym dryasie, kiedy to osiągnęła największy zasięg. Holoceńskie procesy erozyjne doprowadziły do uprzątnię-

cia serii w osi doliny. Istotnym czynnikiem wpływającym na obecny, nieciągły charakter serii w obszarze badań są także 

prace górnicze. 

Słowa kluczowe: osady organiczne, system wielokorytowy, młodszy dryas, dolina Warty  

WPROWADZENIE 

Osady organiczne datowane na późny vistu-

lian są często dokumentowane w dolinach rzecz-

nych. Zazwyczaj stanowią wypełnienia paleoko-

ryt, będących świadectwem kształtowania się 

systemów wielkomeandrowych po przejściu od 

systemów roztokowych. Wiek wypełnień orga-

nicznych, w zależności od konkretnego przy-

padku, określany jest na bölling, alleröd oraz 

młodszy dryas (np. Kozarski  1983; Kozarski  

i in. 1988; Kalicki , Zernickaya 1995; Star-

kel  1995; Kobojek 2000). W niektórych sta-

nowiskach dokumentowano przerwę w depozy-

cji osadów organicznych wyrażoną obecnością 

osadów mineralnych wiązaną z młodszym dry-

asem (Rotnicki , Latałowa  1986). Osady or-

ganiczne zajmujące znaczną część doliny rzecz-

nej, tworzące dość rozległe i ciągłe horyzonty, 

stwierdzano w pojedynczych przypadkach 

(Kamiński  1989; Gębica  1995, 2004; Wa-

checka-Kotkowska 2004). Sytuacja udoku-

mentowana w dolinie Warty w obrębie basenu 

uniejowskiego (środkowo-zachodnia część Ko-

tliny Kolskiej), wpisuje się do tej grupy przy-

padków. Charakterystycznym elementem budo-

wy geologicznej terasy niskiej doliny Warty na 

tym obszarze jest seria organiczna odznaczająca 

się znacznym rozprzestrzenieniem. Ta cecha 

serii organicznej, pomimo niewielkiej miąższo-

ści rzadko przekraczającej 50 cm, powoduje, że 

ma ona duże znaczenie paleogeograficzne. Jej 

wyjątkowość i paleogeograficzną rolę ugrunto-

wuje obecność szczątków drzew w dobrym sta-

nie zachowania. Pogrzebane w niej zostały karpy 

w pozycji in situ, systemy korzeniowe czy po-

walone pnie.  
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DOTYCHCZASOWY STAN WIEDZY A CEL I METODY BADAŃ 

Obecność ciągłej serii organicznej, zalegają-

cej około dwóch-trzech metrów poniżej po-

wierzchni terenu, zwracała uwagę od momentu 

zainicjowania badań w odkrywce Koźmin Ko-

palni Węgla Brunatnego „Adamów” (obecnie 

PAK KWB „Adamów”) w połowie lat 90. ubie-

głego wieku. Jej rozprzestrzenienie śledzone 

było w odkrywkach kopalnianych w kolejnych 

etapach eksploatacji (rys. 1, 2). Początkowo 

wiek tej serii wiązano z holocenem (Klatkowa 

i in. 1996), ale, jak wykazały późniejsze badania 

przeprowadzone w rozległych odsłonięciach,  

w tym datowania metodą 
14

C oraz analizy pali-

nologiczne, powstanie serii organicznej miało 

miejsce u schyłku allerödu i na początku młod-

szego dryasu (Forysiak i in. 1999; Turkow-

ska i in. 2000, 2004; Petera 2002). Jednocze-

śnie szczegółowej analizie poddany został zwią-

zek, który zachodził pomiędzy serią organiczną 

a przykrywającymi ją osadami mineralnymi, bę-

dący wyrazem istotnych zmian w systemie flu-

wialnym Warty u schyłku vistulianu (Turkow-

ska i in. 2000, 2004). 

Kolejny etap badań zainicjowało znalezienie 

w obrębie serii organicznej pnia drzewa w pozy-

cji in situ (Petera-Zganiacz, Dzieduszyń -

ska 2007; Dzieduszyńska , Twardy 2104,  

w tym tomie, fot. 1), co pozwoliło przypuszczać, 

że w tej raczej cienkiej warstwie organicznej 

jeszcze tkwi znaczny potencjał badawczy w kon-

tekście szczegółowego poznania paleogeografii 

schyłku allerödu i młodszego dryasu.  

Szczegółowe badania przeprowadzono w od-

krywce testowej w stanowisku Koźmin Las, gdzie 

dokumentację terenową sporządzano w profilu 

pionowym, jak również w odsłanianych kolejno 

poziomach (Dzieduszyńska , Twardy 2014, 

w tym tomie, rys. 2). Seria organiczna określana 

została mianem „ogniwa środkowego” lub ogni-

wa „b” (por. Twardy 2014, w tym tomie),  

a podścielona jest mineralnymi osadami „ogniwa 

dolnego” („a”) i przykryta także mineralną serią 

„ogniwa górnego” („c”). W trakcie badań okazało 

się, że w serii organicznej szczątki drzew są bardzo 

liczne, wliczając często spotykane karpy w pier-

wotnej pozycji. Owe szczątki stanowią pozosta-

łość lasu, który funkcjonował w dolinie Warty na 

początku młodszego dryasu. Zachowane drewno, 

jak i materiał organiczny oraz organiczno-

mineralny składający się na omawianą serię zo-

stał szczegółowo przebadany przy zastosowaniu 

szeregu metod paleoekologicznych, dendrochro- 

 

 

Rys. 1. Szkic lokalizacyjny 

1 – odkrywki KWB „Adamów” w okolicach Koźmina; 2 – 

lokalizacja fotografii i rysunku dokumentujących rozprze-

strzenienie serii organicznej, zawartych na rys. 2; 3 – loka-

lizacja przekrojów geologicznych zawartych na rys. 3 

Location sketch  

1 – open pits of the “Adamów” Lignite Mine in Koźmin 

vicinity; 2 – location of photos and illustration, which show 

extent of the organic series on Fig. 2; 3 – location of the 

geological cross sections (Fig. 3) 
 

 

nologicznych oraz radiometrycznych. Wyniki tych 

badań pozwoliły odtworzyć warunki akumulacji 

serii organicznej, jak również środowisko w jakim 

rósł i ulegał destrukcji młodszodryasowy las 

(Dzieduszyńska i in. 2014). 

Serię organiczną poddano analizie prze-

strzennej, uwzględniając rzędną spągu serii oraz 

wyniki datowań 
14

C. Wszystkie wyniki datowań 

mieściły się w ramach czasowych młodszego 

dryasu, przy czym wykazano, że w miejscach, 

gdzie spąg serii znajdował się na niższej rzędnej, 

daty były starsze (Petera-Zganiacz, Dziedu-

szyńska  2007; Dzieduszyńska i in. 2011).  

W kolejnym etapie podjęto badania, celem 

których było określenie zasięgu i miąższości 

serii, nie zawsze uwzględnianej w wierceniach 

poszukiwawczych udostępnionych przez KWB 

„Adamów”. Analizą objęto obszar położony po 

zachodniej stronie doliny Warty o powierzchni 

około 20 km
2
. Za pomocą świdra ręcznego łyż-

kowego, o długości „łyżki” 20 cm, wykonano 
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126 wierceń (osiągających maksymalnie 4 m 

głębokości) w siatce o boku około 250 m, unika-

jąc koryt zaznaczających się na powierzchni 

terenu. Potwierdzono w ten sposób znaczną roz-

ciągłość serii organicznej, której interpretację 

ułatwiło dobre rozpoznanie w odkrywkach ko-

palnianych oraz w odkrywce testowej (An-

drzejak 2012). 

 

 
fot. J. Petera-Zganiacz, 2014 

 
fot. J. Petera-Zganiacz, 2008 

 
fot. H. Klatkowa, 1995 

 
opracowane na podstawie Petera (2002) 

Rys. 2. Rozprzestrzenienie i ciągłość serii organicznej udokumentowana na ścianach odkrywek Koźmin  

(analizowaną serię organiczną wskazuje biała strzałka) 

Extent and continuity of the organic series documented on the walls of the Koźmin open pits  

(studied series is pointed by white arrow) 
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PODŁOŻE SERII ORGANICZNEJ 

Głównym elementem wypełnienia doliny 

Warty w obrębie basenu uniejowskiego są vistu-

liańskie osady dolinne. Ich podłożem są najczę-

ściej gliny lodowcowe oraz piaski i żwiry flu-

wioglacjalne zlodowaceń środkowopolskich 

(Petera 2002; Forysiak 2005; Czubla i in. 

2010). Vistulian reprezentowany jest przez czte-

ry serie piasków fluwialnych odznaczające się 

znacznym rozprzestrzenieniem lateralnym oraz 

rozdzielające te serie, cztery horyzonty orga-

niczne (rys. 2, Koźmin S b). Serie osadów orga-

nicznych i mineralnych powiązane zostały  

z okresami poszczególnych interstadiałów i sta-

diałów tego piętra (Petera 2002). Zalegający 

najwyżej horyzont organiczny jest przedmiotem 

niniejszej pracy.  

W podłożu serii organicznej znajdują się 

głównie osady piaszczyste („ogniwo dolne”, 

„ogniwo a” – por. Twardy 2014, w tym tomie). 

Ich akumulacja rozpoczęła się w górnym ple-

nivistulianie, a zakończyła przed allerödem (Pe-

tera 2002; Petera-Zganiacz, Adamiec  

2010). Osady te mają miąższość od ponad 10 m 

w środkowej części doliny do niespełna 1 m  

w części peryferycznej. Rzeka, która deponowa-

ła osady ogniwa dolnego, odznaczała się silną 

tendencją do agradacji, czego efektem, poza 

podniesieniem poziomu dna doliny, było też 

jego poszerzenie. Akumulacja zachodziła  

w środowisku sedymentacyjnym piaskodennej 

rzeki roztokowej (Petera 2002; Petera-Zga-

niacz 2007). 

CHARAKTERYSTYKA ROZPRZESTRZENIENIA SERII ORGANICZNEJ 

Na serię organiczną udokumentowaną w ścia-

nach odkrywki Koźmin S składała się zazwyczaj 

cienka warstwa torfu oraz gytii, w innych przypad-

kach był to muł organiczny (Petera 2002; Pete-

ra-Zganiacz, Dzieduszyńska 2007).  

W odkrywce testowej (rys. 1; stanowisko Koź-

min Las) budowa serii przedstawia się następu-

jąco: piaszczysty muł organiczny, muł organicz-

ny, kilkucentymetrowa warstwa torfu, muł orga-

niczny oraz muł piaszczysty z udziałem materii 

organicznej w stropie. Łączna miąższość tych 

osadów wynosi niespełna 50 cm (Dzieduszyń-

ska i in. 2014; Twardy 2014, w tym tomie). 

W większości przypadków wiercenia po-

twierdziły, że badana seria jest reprezentowana 

przez czarne muły organiczne z domieszką 

szczątków roślinnych bądź silnie rozłożone 

czarne torfy z kawałkami drewna. Wymienione 

osady cechują się zerowym stopniem elastyczno-

ści oraz stopniem wysuszenia równym sicc. 3, 

charakteryzującym osad nienasycony wodą, 

zachowujący swój kształt, jednak łatwo ulega-

jący zmianie (Tobolski  1995, 2000). W pozo-

stałych sytuacjach opisywaną serię budują rdza-

wo-brunatne torfy o dobrze zachowanej struktu-

rze roślinnej i małej ilości substancji amorficznej 

oraz wysokim stopniu elastyczności. 

Miąższość serii organicznej na obszarze ob-

jętym wierceniami waha się od 15 do 50 cm 

(rys. 3).Typowe, udokumentowane w wierce-

niach cechy litologiczne omawianej serii oraz 

osadów podścielających i przykrywających pre-

zentuje rys. 4. Przedstawione wskaźniki uziar-

nienia wg Folka i Warda, jak również wyniki 

analizy obróbki ziaren kwarcu są reprezen-

tatywne dla wszystkich przebadanych próbek:  

z wierceń (Andrzejak 2012), odkrywek kopal-

nianych (Petera 2002; Petera-Zganiacz, 

Dzieduszyńska  2007) i z odkrywki testowej  

w stanowisku Koźmin Las (Dzieduszyńska 

i in. 2012; Twardy 2014, w tym tomie). 

W jednym z wierceń, zlokalizowanym  

w środkowo-zachodniej części terenu badań, udo-

kumentowano wyjątkowo dużą miąższość osadów 

organicznych (80 cm), w połowie miąższości prze-

dzielonych pięciocentymetrową warstwą piasków 

średnioziarnistych (rys. 3; przekrój B). W związku 

ze znanym z wieloletnich badań w odkrywce 

Koźmin faktem obecności w spągu serii organicz-

nej małych inwolucji (w klasyfikacji Vanden-

berghe 1988), powstających na skutek niesta-

tecznego warstwowania gęstościowego (Twar-

dy 2014, w tym tomie, fot. 2), które przybierają 

postać niewielkich pogrązów, struktur kroplowych 

lub struktur typu flat-bottomed (Petera 2002; 

Petera-Zganiacz, Dzieduszyńska  2007), 

zwiększenie miąższości serii organicznej w przed-

stawionym przypadku uznano za efekt deformacji 

osadu. Cienka warstwa piasku przedzielająca osad 

organiczny może sugerować, że jest to struktura 

kroplowa lub dobrze rozwinięty pogrąz, przy czym 

wiercenie nie przebiegło w jego osi. 

Na współczesną miąższość serii organicznej 

wpływa proces konsolidacji (Meyer, Kozłow-

ski2007; Meyer i in. 2008), zaś na wielkość
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Rys. 4. Cechy teksturalne osadów dokumentowanych w wierceniach 

A – litologia: 1 – torf lub mułek organiczny, 2 – mułek organiczno-mineralny, 3 – piasek z mułkami, 4 – piasek, 5 – poziom 

próchniczny gleby, 6 – miejsca poboru próbek; B – współczynniki Folka i Warda: Mz – średnia średnica ziaren, δ1 – odchy-

lenie standardowe, Sk1 – skośność, Kg – kurtoza; C– obróbka ziaren kwarcu (frakcja 0,8–0,63 mm): RM – okrągłe matowe, 

M – pośrednie, EL – błyszczące, C – pęknięte, NU – nieobrobione  

Textural properties of deposits documented in drillings 

A – lithology: 1 – peat or organic silt, 2 – organic-mineral silt, 3 – sand with silt, 4 – sand, 5 – humus horizon, 6 – location of 

the samples; B – Folk and Ward coefficients: Mz – mean grain size, δ1 – standard deviation, Sk1 – skewness, Kg – kurtosis;  

C – quartz grain abrasion (fraction 0,8–0,63 mm): RM – round and mat, M – intermediate, EL – shiny, C – crushed, NU – 

unabraded 

 

konsolidacji – stopień plastyczności i porowato-

ści osadów organicznych: im osad jest bardziej 

plastyczny i porowaty, tym większe jest praw-

dopodobieństwo jego osiadania pod naporem 

przykrywających go utworów. Kolejnymi czyn-

nikami, mającymi wpływ na konsolidację osa-

dów organicznych, są czas zalegania oraz obcią-

żenie osadami przykrywającymi (Meyer, Ko-

złowski  2007). Należy zaznaczyć, że do okre-

ślenia współczynnika konsolidacji dla torfów bądź 

innych osadów organicznych potrzebny jest szereg 

analiz laboratoryjnych w oparciu o modele mate-

matyczne, opisujących pierwotne i współczesne 

parametry gruntu (Meyer  i in. 2008), w tym 

właściwości fizyczne i mechaniczne osadu. Takie 

badania analizowanej serii organicznej nie zostały 

dotychczas wykonane, więc nie jest możliwe 

podanie współczynnika konsolidacji. Istnieją jed-

nak przesłanki pozwalające stwierdzić, że proces 

konsolidacji zachodził, a jego skutki są dostrzegal-

ne. Świadczą o tym spłaszczone pnie drzew zale-

gających w osadach serii organicznej (rys. 5A), jak 

również postsedymentacyjne struktury deforma-

cyjne powstałe w stropowej części serii, będące 

skutkiem osiadania materiału pomiędzy większymi 

szczątkami drzew lub miejscami nagromadzenia 

większej ich ilości (rys. 5B).  

Z punktu widzenia badań prowadzonych 

w odkrywce testowej (stanowisko Koźmin Las), 

gdzie przedmiotem studiów były między innymi 

szczątki kopalnego lasu, istotne było zwrócenie 

uwagi na obecność fragmentów drewna w profi-

lach wiertniczych. W niektórych wierceniach 

stwierdzano niewielkie kawałki drewna, ale tylko 

w jednym przypadku, w stropie serii organicznej 

znajdował się duży fragment drewna, o grubości 

około 25 cm (rys. 3; przekrój C). Naj-

prawdopodobniej była to powalona kłoda drewna 

zalegająca na warstwie organicznej, lub częściowo 

w niej pogrzęźnięta. Należy wykluczyć całkowite 

pogrzebanie w osadach organicznych ze względu 

na brak materii organicznej w profilu litologicz-

nym powyżej powalonej kłody. W innym przy-

padku stwierdzono szczątki drewna, ale znajdowa-

ły się one w obrębie osadów mineralnych, wypeł-

niających jedno z koryt (rys. 3; przekrój C).  

Rzędna spągu serii organicznej mieści się w 

granicach między 93,2 m n.p.m. a 95,8 m n.p.m. 

Częściej spąg zalega niżej w północnej części ba-

danego terenu, w południowej zaś wyżej. Nie sta-

nowi to jednak reguły, ponieważ powierzchnia, na 

której miała miejsce akumulacja serii organicznej 

nie była wyrównana, a w płytkich zagłębieniach 

terenu odkładanie się materii organicznej nastę-

powało wcześniej (Dzieduszyńska i in. 2011). 

Wysokość zalegania stropu serii organicznej 

wynosi około 96 m n.p.m. w części południowej 

analizowanego terenu, na północy zaś mieści się 

w przedziale między 94,5 do 95 m n.p.m. Strop 

osadów organicznych na wschodzie obszaru 

badań zalega między 95,5 do 96,5 m n.p.m. (rys. 

3; przekrój C).  
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 fot. J. Petera-Zganiacz, 2007 fot. J. Petera-Zganiacz, 2011 

Rys. 5. Świadectwa konsolidacji serii organicznej 

A – spłaszczone pnie drzew zalegające w serii organicznej; 

B – deformacje stropu serii organicznej powodowane nierównomierną konsolidacją 

Evidences of the consolidation of the organic series 

A – flattened tree trunks within organic series; B – deformations of the top of organic series resulted by uneven consolidation; 

 

Spośród 126 wierceń ręcznych 89 wykonano 

w obrębie terasy niskiej doliny Warty, z którą wią-

zana jest obecność analizowanej serii organicznej. 

Pozostałe wiercenia, które zlokalizowano poza 

terasą niską, wykonano w celu sprawdzenia czy 

zasięg serii organicznej pokrywa się z granicami 

morfologicznymi terasy. Obecność serii udoku-

mentowano w 33 wierceniach i zgodnie z wcze-

śniejszymi przypuszczeniami, utwory te stwier-

dzono tylko w obrębie terasy niskiej (rys. 3; prze-

krój A i C). Dane te uzupełniają informacje z 17 

wierceń archiwalnych zlokalizowanych w obrębie 

terasy niskiej, w których na rzędnej odpowiadają-

cej analizowanej serii udokumentowano osady 

organiczne.  

Sytuacja znana z odsłonięć w odkrywkach 

kopalnianych (rys. 2; Koźmin S b) (Turkow-

ska i in. 2000, 2004; Petera 2002) wskazuje, że 

przyczyną utraty ciągłości serii organicznej w ob-

rębie terasy niskiej była erozja rzeczna, która do-

prowadziła do wykształcenia licznych koryt 

(rys. 3). Koryta te wypełniają piaski, rzadziej pia-

ski z mułkami i materią organiczną. Sedymentacji 

osadów facji korytowej towarzyszyła intensywna 

depozycja facji pozakorytowej reprezentowanej 

przez piaski i piaski z mułkami, pokrywającymi 

charakteryzowaną serię organiczną. Do zintensyfi-

kowania procesów fluwialnych doszło jeszcze pod 

koniec młodszego dryasu. Jedną z konsekwencji 

tego zdarzenia, będącą wypadkową globalnych 

zmian klimatycznych i lokalnych czynników śro-

dowiskowych, było wytworzenie się w dolinie 

Warty systemu wielokorytowego określonego jako 

anabranching typu 2 w klasyfikacji Knightona  

i Nansona (1996) (m.in: Turkowska i in. 2000, 

2004; Petera-Zganiacz i in. w druku).  

Obecność systemu kopalnych koryt na ana-

lizowanym terenie została stwierdzona również 

na podstawie analizy zdjęć lotniczych. Zawarty 

w pracy Forysiaka (2005) fotointerpretacyjny 

szkic geomorfologiczny ukazuje systemy koryt 

zidentyfikowanych w obrębie terasy niskiej 

Warty, na którym wyszczególniono trzy genera-

cje koryt: jedną młodszodryasową i dwie holo-

ceńskie (rys. 6). Można byłoby przyjąć założe-

nie, że wyodrębnione obszary międzykorytowe 

wyznaczają płaty badanej serii organicznej, jed-

nakże wieloletnie badania prowadzone w tym 

obszarze nakazują ostrożność w formułowaniu 

takich tez. Należy zaznaczyć, że koryta systemów 

holoceńskich nie zawsze rozcinały serię osadów 

organicznych. Mogły być wyerodowane jedynie  
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w leżącej powyżej serii mineralnej „ogniwa górne-

go”, a z drugiej strony, najstarsze koryta często są 

niewidoczne na zdjęciach. Na przykład, udało się 

wskazać trzy, niewyróżnione wcześniej na szkicu 

fotointerpretacyjnym strefy korytowe (pomimo 

stosunkowo niewielkiej rozdzielczości definiowa-

nej odległością pomiędzy poszczególnymi wierce-

niami) zlokalizowane w środkowej części analizo-

wanego obszaru (Andrzejak 2012). U podstaw 

takiego wnioskowania leży brak osadów organicz-

nych w kilkunastu wierceniach wykonanych  

w zasięgu terasy niskiej wyznaczonej przez Fory-

siaka (2005) i założenie, że zlokalizowano je  

w miejscach, gdzie przebiegały koryta najstarszej 

generacji, zapełnione osadami korytowymi a na-

stępnie przykryte mineralnymi utworami facji 

pozakorytowej. 

 

 

Rys. 6. Pierwotny zasięg serii organicznej na tle systemu koryt wyinterpretowanych  

na podstawie zdjęć lotniczych przez Forysiaka  (2005) 

1 – wysoczyzna morenowa; 2 – terasa wysoka; 3 – terasa erozyjna; 4 – terasa niska; 5 – dno doliny; 6 – współczesne torfowi-

ska; 7 – pola piasków eolicznych; 8 – wydmy; 9 – współczesne cieki; 10 – ślady starorzeczy o jasnym fototonie; 11 – ślady 

starorzeczy o ciemnym fototonie; 12 – starorzecza świeże, częściowo wypełnione wodą; 13 – pierwotny zasięg serii orga-

nicznej: a – granica o charakterze akumulacyjnym, b – granica powstała wskutek erozji Warty 

Original extent of the organic series against the system of channels reconstructed  

on the base of aero photographs by Forysiak (2005) 

1 – morainic plains; 2 – high terrace; 3 – erosional terrace; 4 – low terrace; 5 – valley floor; 6 – present-day peatlands; 7 – 

aeolian plains; 8 – dunes; 9 – present-day river channels; 10 – traces of subfossil channels of bright photo tone 11 – traces of 

subfossil channels of dark photo tone; 12 – fresh oxbow lakes, partly fill with water; 13 – original extent of the organic se-

ries: a – accumulation boundary, b – boundary produced by erosion of the Warta River  
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Osady wielokorytowego systemu Warty nad-

budowały dno ówczesnej doliny o około dwa do 

trzech metrów, tworząc współczesną powierzch-

nię terasy niskiej o charakterze terasy akumula-

cyjnej. Jednakże w środkowo-zachodniej części 

analizowanego terenu, znajduje się fragment tera-

sy o genezie erozyjnej (rys. 6). W tym miejscu 

powierzchnia terenu zbudowana jest z gliny zlo-

dowaceń środkowopolskich lub fluwialnych osa-

dów plenivistuliańskich przykrywających wspo-

mnianą glinę cienką warstwą. Sytuacja taka była 

obserwowana w odkrywce Koźmin-Północ 

(Czubla  i in. 2010, 2013) oraz stwierdzona  

w jednym z wierceń (Andrzejak 2012). Płaty 

gliny przypisanej do zlodowaceń środkowopol-

skich zaznaczono na arkuszu Konin Mapy geolo-

gicznej Polski w skali 1:200 000 (Mańkowska  

1974), natomiast na arkuszu Turek Szczegółowej 

mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 takiej 

powierzchniowej budowy geologicznej nie 

uwzględniono (Trzmiel  2001). 

Jak już wyżej wspomniano, zasięg późnovi-

stuliańskiej serii organicznej wiąże się ściśle  

z terasą niską Warty. Nie stwierdzono przypadku, 

w którym opisywana seria zalegałby w granicach 

wyższych poziomów terasowych. Genezę serii 

organicznej powiązano z okresowym funkcjono-

waniem płytkiego lecz rozległego zbiornika roz-

lewiskowego na dnie basenu uniejowskiego  

w schyłku allerödu i na początku młodszego dry-

asu. Osady organiczne odnotowywane w wierce-

niach w obrębie rozczłonkowanego dna dolinne-

go, stanowią najprawdopodobniej wypełnienia 

holoceńskich, odciętych koryt i – co oczywiste – 

są młodsze od analizowanej serii. 

Istotny wpływ na współczesny zasięg osa-

dów organicznych w okolicach Koźmina ma 

również działalność człowieka ze szczególnym 

uwzględnieniem prac górniczych, polegających 

na odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego 

przez KWB „Adamów” (rys. 1). W obszarach 

odkrywek Koźmin-Północ i Koźmin-Południe 

powstała ogromna przerwa w występowaniu póź-

novistuliańskiego poziomu organicznego. 

Na podstawie zgromadzonych danych można 

wyznaczyć granicę zachodnią i wschodnią zasię-

gu analizowanej serii organicznej w wytypowa-

nym do badań odcinku doliny Warty (rys. 6). Od 

południowego zachodu granicę stanowi terasa 

wysoka Warty, następnie na zachodzie obszaru 

badań zasięg serii ograniczony jest przez obec-

ność poziomu pradolinnego niższego oraz terasy 

erozyjnej. Granicę zasięgu serii w części północ-

no-zachodniej stanowią elementy rzeźby lodow-

cowej i wodnolodowcowej, takie jak wysoczyzny 

pagórkowate i pagórki czołowomorenowe. 

Wschodnia granica zasięgu poziomu organiczne-

go jest morfologicznie i genetycznie jednolita,  

a stanowi ją dno doliny Warty. Należy zaznaczyć, 

że wschodnia granica zasięgu osadów organicz-

nych nie jest pierwotna z uwagi na prawdopodo-

bieństwo uprzątnięcia ich na skutek działania 

erozji, która już w holocenie wyodrębniła morfo-

logicznie terasę niską (Forysiak 2005). Istnieją 

przesłanki pozwalające przypuszczać, że we 

wschodniej części doliny także jest obecna seria 

organiczna. Została ona udokumentowana w kil-

ku wierceniach wykonanych w ramach realizacji 

innego projektu badawczego, który dotyczył ge-

nezy i ewolucji zastoiska koźmińskiego funkcjo-

nującego w stadiale warty (Petera-Zganiacz 

2010).  

Granica południowa i północna ma charakter 

umowny, zamknięty wyznaczonym do badań 

fragmentem doliny Warty. W części północnej 

przebiega na wysokości wsi Janów, zaś na połu-

dniu obszaru badań linię ograniczającą obszar 

badań poprowadzono pomiędzy Kuźnicą Jani-

szewską a Dąbrową (rys. 6). 

Kalkulacja przybliżonej powierzchni, na któ-

rej występowały osady serii organicznej w młod-

szym dryasie, czyli w okresie ich największego 

rozprzestrzenienia, dała wynik około 18,5 km
2
. 

Należy podkreślić, że podane pole powierzchni 

odnosi się jedynie do serii organicznej zalegającej 

w granicach obszaru badań (rys. 6). Przypuszczać 

można, że pierwotnie seria zajmowała znacznie 

większy obszar na wschód, a niewykluczone, że 

prawie całą szerokość ówczesnego dna doliny 

Warty. Istnieje duże prawdopodobieństwo jej 

występowania zarówno dalej na północ, jak i na 

południe od wyznaczonych umownie linii ograni-

czających teren badań.  

Zgromadzone dane pozwoliły na wyliczenie 

spadków terenu dla: terasy niskiej, poziomu dna 

doliny oraz powierzchni stropu kopalnej serii 

organicznej (rys. 7). Powierzchnia terasy niskiej,  

w granicach terenu badań, leży zazwyczaj od 1,0 

do 2,2 m nad poziomem zalewowym, a jej spadek 

wynosi 0,26‰. Takim samym kierunkiem spadku 

terenu odznacza się poziom dna dolinnego, które-

go profil podłużny przeprowadzony został wzdłuż 

osi doliny Warty. Obliczony spadek holoceńskie-

go dna doliny w okolicach Koźmina wyniósł 

0,34‰. Strop powierzchni osadów organicznych, 

zalegający zazwyczaj około 2 m pod powierzch-

nią terasy niskiej, ma spadek wynoszący 0,37‰. 

Spadki stropu serii organicznej oraz współcze-

snego dna doliny są podobne, co może wynikać  

z analogii środowiska sedymentacyjnego, w któ-
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rym się ukształtowały. Mniejszy spadek poziomu 

terasy niskiej prawdopodobnie jest rezultatem 

depozycji osadów w warunkach silnie agradującej 

rzeki wielokorytowej. 

 

 

Rys. 7. Profile podłużne elementów doliny Warty i stropu serii organicznej 

1 – terasa niska; 2 – dno doliny; 3 – strop serii organicznej 

Longitudinal profiles of elements of the Warta River valley and the top of the organic series 

1 – low terrace; 2 – valley floor; 3 – the top of the organic series 

PODSUMOWANIE 

Uzyskane dane pozwoliły na potwierdzenie 

tezy o ciągłości serii organicznej w młodszym 

dryasie na obszarze objętym badaniami. W po-

czątkowym okresie rozwoju powstawała ona  

w zapewne płytkich obniżeniach terenu, a wraz  

z postępem akumulacji utworzyła nieprzerwaną 

warstwę, pokrywającą znaczną część ówczesnego 

dna doliny Warty. Można więc mówić o zróżni-

cowaniu warunków sedymentacji osadów bioge-

nicznych, zarówno przestrzennym jak i czaso-

wym. Miejscami i okresowo sedymentacja miała 

charakter zbiornikowy, gromadziły się muły or-

ganiczne, podczas gdy w innych miejscach nastę-

powała sedentacja torfów. Górna część profilu 

serii organicznej powstawała przy udziale proce-

sów fluwialnych wyrażonych sedymentacją  

w warunkach dystalnej równi zalewowej.  

Pierwotny zasięg późnovistuliańskiej serii 

organicznej w okolicach Koźmina uległ znacz-

nemu przekształceniu, zarówno z powodu działa-

nia czynników naturalnych, jak i na skutek inge-

rencji człowieka. Czynnikiem naturalnym, który 

nieodwracalnie wpłynął na rozczłonkowanie serii 

organicznej, było erozyjne działanie rzeki wielo-

korytowej, która wkroczyła na obszar pokryty 

osadami organicznymi pod koniec młodszego 

dryasu, rozcinając poziom organiczny na różnej 

wielkości płaty. Piętno antropogeniczne sprowa-

dza się przede wszystkim do usunięcia serii orga-

nicznej na znacznych obszarach odkrywek kopal-

nianych. 
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DETERMINANTS OF SPREAD AND PROPERTIES OF THE ORGANIC SERIES  

CONTAINING REMAINS OF THE YOUNGER DRYAS FOREST  

SUMMARY 

Ab stract . The study concerns the extent of the organic series, which is characteristic element of geology of the Warta val-

ley low terrace. The series contains trees remnants of the Younger Dryas forest. The purpose of the study was to establish if 

the continuity and significant extent of the series observed previously in the walls of the open pits of the “Adamów” Lignite 

Mine is the rule. Results of investigations indicate that organic series has covered the area at least of 18 km2 and have con-

firmed the thesis that the occurrence of the series coincides with the low terrace of the Warta valley. The properties of the 

organic series as thickness and texture were recognized. On the base of the altitude of the top of the series, the gradient of the 

top was counted and compared with gradients of present morphological elements of the valley. The causes of local breaks in 

continuity of the series were identified and connected with the functioning of the multichannel system in the Warta River 

valley at the end of the Late Vistulian. The study results suggest that the organic series was spread almost within the entire 

valley bottom during the Younger Dryas, when it reached the greatest extent. The erosion during the Holocene led to removal 

of the series from the axis of the valley. The anthropopressure is an important factor which causes discontinuity of the series 

in the study area. 

Key words: organic deposits, multichannel system, Younger Dryas, Warta River valley 

 

 

Distinctive element in geology of the low 

terrace of the Warta River valley within Uniejów 

Basin is continuity and extension of the organic 

series. This feature, despite of its small thick-

ness, makes it important in palaeogeography of 

the valley. The palaeogeographical significance 

of the series is highlighted by the presence of 

numerous remains of trees, including stamps in 

situ, originating during the Younger Dryas.  

During investigations carried out in open 

pits of the “Adamów” Lignite Mine since 1995, 

organic series, which occurs about 2–3 m below 

surface has been observed (Figs 1, 2). The aim 

of the studies was to establish the original extent 

of the organic series and to complement the in-

formation collected in open pits.  

More than hundred drillings performed in 

the left side of the Warta River valley allowed to 

broad the knowledge on characteristics of the 

organic series. In drillings the series was repre-

sented by black silt with admixture of organic 

plant remains or highly decomposed black peat 

with pieces of wood. The thickness of these de-

posits ranges from 15 to 50 cm. The base of the 

series lays on altitude of 93,2 m a.s.l. in the 

north part of study area and on altitude of 95,8 m 

a.s.l. on the south. The altitude of the top, ranges 

respectively, from 94,5 to 96,5 m a.s.l. Calcu-

lated gradient of the top of the series (0,37‰) 

appeared higher than the gradient of the low 

terrace (0,26‰) and slightly higher than present-

day valley floor gradient (0,37‰) (Fig. 7). 

In places, the studied series is cut by chan-

nels of the anabranching river system (Fig. 3), 

which developed in the end of the Younger 

Dryas. Results of investigations allow to claim 

that organic series has been extended in the en-

tire valley floor during the Younger Dryas (Fig. 

6). During the Holocene, in the middle part of 

the valley, organic series was completely eroded 

in a wide zone. In the study area an important 

factor, which influenced on observed present-

day discontinuous character of the series, is 

anthropopressure pronounced by open pit exploi-

tation of lignite. The extent of the series in the 

south and north is limited by the boundary of the 

study area, but most probably the series occur in 

a wider area. 

 


