
14. Ukraiñsko-Polskie Seminarium Terenowe

Znaczenie i ranga stratygraficzna ocieplenia korszewskiego (lubelskiego)

Sokal–£uck, Ukraina, 12–16.09.2007

W dniach 12–16.09.2007 r. w Sokalu (zachodnia Ukra-
ina) odby³o siê seminarium terenowe zatytu³owane Zna-

czenie i ranga stratygraficzna ocieplenia korszewskiego

(lubelskiego). By³a to ju¿ 14. ukraiñsko-polska konferen-
cja skupiaj¹ca specjalistów w zakresie badañ lessów.

G³ówny ciê¿ar organizacyjny seminarium wziêli na
siebie pracownicy Katedry Geomorfologii i Paleogeografii
Uniwersytetu im. I Franko we Lwowie, przy istotnym
wsparciu „lessologów” z Zak³adu Geografii Fizycznej i
Paleogeografii UMCS w Lublinie. Ponadto seminarium
wspiera³y ukraiñskie instytucje: Ministerstwo Oœwiaty i
Nauki, Wo³yñski Pañstwowy Uniwersytet im. Lesi Ukrain-
ki, Instytut Nauk Geologicznych NAN, Roweñska Ekspe-
dycja Geologiczna; ze strony polskiej zaœ Komitet Badañ
Czwartorzêdu PAN — Komisja Lessu oraz Oddzia³ Lubel-
ski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Pomimo tak
z³o¿onego sk³adu jednostek naukowych organizuj¹cych
seminarium pracami komitetu sprawnie kierowali prof. dr
hab. Andrzej Bogucki (Uniwersytet im. I. Franko, Lwów)
oraz prof. dr hab. Maria £anczont (UMCS Lublin).

W seminarium uczestniczy³y 22 osoby z Polski, 20 z
Ukrainy oraz 3 z Bia³orusi. Byli to g³ównie badacze lessów
i specjaliœci z zakresu geologii i paleogeografii czwarto-
rzêdu.

Jednodniowe (13.09.2007 r.) obrady plenarne odby³y
siê w oœrodku wypoczynkowo-rekreacyjnym kopalni
Zag³êbia Lwowsko-Wo³yñskiego w okolicy Sokala, mie-
œcie stanowi¹cym „stolicê” Grzêdy Sokalskiej, typowo les-
sowej krainy rozdzielonej rzek¹ Bug na czêœæ polsk¹ i
ukraiñsk¹.

G³ównym celem seminarium by³o ustalenie rangi stra-
tygraficznej ocieplenia lubelskiego (lubawskiego/korszew-
skiego/kajdackiego), które w³aœnie na Wy¿ynie Wo³yñskiej
ma wyj¹tkowy zapis w pokrywie lessowej. W ujêciu glo-
balnym jednostka ta odpowiada 7. stadium MOIS osadów
g³êbokomorskich, a wiêc ciep³emu okresowi wyró¿nianemu
w dziejach plejstocenu. Jednak¿e gdy uwzglêdni siê badania
zró¿nicowanych genetycznie osadów l¹dowych, ranga tej
jednostki budzi nadal wiele zastrze¿eñ. Z tego wzglêdu jed-
nostce 7. stadium MOIS przypisywana jest ranga intersta-
dia³u b¹dŸ interglacja³u. Problem ten znalaz³ przede
wszystkim wydŸwiêk w materia³ach zaprezentowanych
w kilkunastu wyg³oszonych referatach. Do g³ównych nale¿y
zaliczyæ nastêpuj¹ce wyst¹pienia:

� Boguckyj A., Wojtanowicz J., Wo³oszyn P., Dmy-
truk P., £anczont M., Madeyska T. — Pozycja stra-

tygraficzna pedokompleksu korszewskiego zapisana

w lessach Wysoczyzny Wo³yñskiej,
� Dolecki L., Mroczek P. — Pozycja stratygraficzna

ocieplenia lubelskiego i jego ranga w schematach

europejskich,
� Je³owiczowa J. — Nowe dane na temat 7. MOIS na

Bia³orusi i Ukrainie,
� Szelkoplyas W., Hristoforowa T. — Pozycja straty-

graficzna kajdackiego pedokompleksu,

� Zaleski I., Zubowicz C. — Korszewskie (kajdackie)

sukcesje roœlinnoœci na Polesiu Wo³yñskim w plej-

stocenie,
� Gerasimienko N., Miatwiszyna ¯. — Problemy

zawadowskiego „wielkiego interglacja³u”,
� Lindner L., Marks L. — Nowe spojrzenie na straty-

grafiê plejstocenu Polski i jej korelacjê z Wy¿yn¹

Wo³yñsk¹ na Ukrainie,
� Fedorowicz S., £anczont M., Boguckyj A. — Wiek

TL osadów ocieplenia korszewskiego (lubelskiego)

i czas jego trwania na podstawie profili Halicz i Wely-

kyi Hlyboczok.
Ulokowanie seminarium by³o œwiadomym posuniêciem

organizatorów ze wzglêdu na unikatowe lito- i pedostraty-
graficzne wykszta³cenie sekwencji lessowo-glebowych
przedstawionych uczestnikom bezpoœrednio w terenie.
Dwie sesje terenowe (14–15.09.2007 r.) zosta³y przepro-
wadzone w obrêbie Grzêdy Sokalskiej oraz na WysoczyŸ-
nie Wo³yñskiej. Ich g³ównymi punktami by³y stanowiska w
Bojanicach (ryc. 1) oraz w Korszewie (ryc. 2, 3). W jednym
i drugim wypadku zaprezentowano reperowe profile les-
sowe, w których uczestnicy seminarium mogli zobaczyæ
charakterystyczne wykszta³cenie sekwencji wiekowo
podobnej do 7. stadium MOIS. Wykszta³cenie pedostraty-
graficzne obu ods³oniêæ pozwoli³o na obserwacjê dwóch
dojrza³ych gleb odpowiadaj¹cych paleosolom rangi inter-
glacjalnej, których wspó³czesnym analogiem s¹ gleby
p³owe (Luvisols) z diagnostycznym poziomem glebowym
Bt-argic.

Prezentacja dotychczas uzyskanych wyników badañ
oraz bezpoœrednie obserwacje terenowe w obu ods³oniê-
ciach pozwoli³y na skoncentrowanie dyskusji nad rang¹
ocieplenia lubelskiego zapisanego w sekwencjach les-
sowych. Dyskusja nad tym zagadnieniem znalaz³a wyraz w
sesji zamykaj¹cej seminarium (16.09.2007 r.). Problem
rangi i znaczenia ocieplenia lubelskiego mia³ istotny wydŸ-
wiêk w publikacji prezentuj¹cej teksty referatów z obrad
plenarnych wydanej specjalnie na seminarium przez Uni-
wersytet I. Franki we Lwowie. Ponadto zagadnienia te
zosta³y zawarte we wnioskach koñcowych, wspólnie opra-
cowanych przez uczestników podczas sesji podsumowu-
j¹cej. G³ówne spostrze¿enia, wnioski, a tak¿e postulaty
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

� udokumentowano œlady przedostatniego (przede-
emskiego) interglacja³u na obszarze Europy Œrodkowej
oraz przedstawiono dowody jego istnienia w postaci
dobrze wykszta³conych, œródlessowych gleb kopalnych;

� potwierdzono interglacjaln¹ rangê oraz jej znaczenie
w stratygrafi kompleksu lubelskiego (korszewskiego) w
globalnej stratygrafii czwartorzêdu;

� podkreœlono potrzebê opracowania monografii tego
ocieplenia, poszerzonej o odpowiednie wyniki badañ
zachodnioeuropejskich;

� zauwa¿ono koniecznoœæ podjêcia dzia³añ na rzecz
wytypowania, a nastêpnie kompleksowego i interdyscypli-
narnego opracowania kluczowych — reperowych profili
lessowych o fundamentalnym znaczeniu w stratygrafii
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czwartorzêdu, tak aby uprawomocni³a siê ich ranga jako
profili stratotypowych;

� ze wzglêdu na specyfikê przedeemskiego ocieplenia
(~7. stadium MOIS) zwrócono uwagê na potrzebê w³¹cze-
nia prezentowanych ods³oniêæ lessowych do programu stu-
diów kszta³c¹cych m³odych specjalistów w badaniach
osadów czwartorzêdowych. Wymaga to dopracowania
metodyki nauczania w specjalizacji paleogeografia czwar-
torzêdu oraz wspó³pracy z geologiami terenowymi (prak-
tykami).

� kolejnym istotnym tematem badawczym w proble-
matyce lessowej jest koniecznoœæ rewizji profili lessowych,
w których by³a wyznaczona granica Brunhes/Matuyama,
uznawana za wa¿ny reper paleomagnetyczny o globalnym
znaczeniu. Potrzebê tê dyktuje stwierdzenie w ostatnim
czasie tej granica w kilku profilach na terenie zachodniej
i po³udniowej Ukrainy.

Na zakoñczenie seminarium uczestnicy podkreœlili ko-
niecznoœæ zwiêkszenia aktywnoœci oœrodków naukowych
na rzecz modernizacji baz laboratoryjnych w zwi¹zku z
rozwojem nowych technologii i technik badawczych.
Ponadto zauwa¿yli oni potrzebê podjêcia dzia³añ na rzecz
ochrony cennych obiektów przyrody nieo¿ywionej —
przyk³adowo fragmentów stratotypowych ods³oniêæ geo-
logicznych, takich jak profile w Bojanicach i Korszewie.

Ze wzglêdu na specyfikê badañ wiêkszoœæ uczestników
seminarium to cz³onkowie Komisji Lessu. Jest to ponad-
regionalny i niezale¿nym instytucjonalnie organizator dwóch
ostatnich seminariów lessowych. Wnioski z dyskusji oraz
uzyskane wyniki konferencji zostan¹ przedstawione przez
Komisjê Lessu na najbli¿szym posiedzeniu Komitetu
Badañ Czwartorzêdu PAN oraz na stronie internetowej
komisji http://www.loess.umcs.lublin.pl/. W najbli¿szym
czasie prace komisji bêd¹ siê koncentrowaæ na nastêpu-
j¹cych zadaniach:

� organizacji XV Ukraiñsko-Polskiego Seminarium
Terenowego wspólnie z V Seminarium Lessowym, pt. Zna-

czenie zapisu zjawisk w lessach dla rekonstrukcji kli-

matycznych, w po³owie wrzeœnia przysz³ego roku we
Wroc³awiu pod kierunkiem dr. Z. Jarego (Uniwersytet
Wroc³awski);

� przygotowaniu warsztatów na terenie Naddniestrza
halickiego poœwiêconych problemom badañ lessowych sta-
nowisk paleolitycznych kierowanych przez prof. A. Boguc-
kiego i prof. M. £anczont przeznaczonych dla archeologów
i geologów czwartorzêdu, termin spotkania 24–28.08.2008 r.
w Jezupolu k. Iwano-Frankowska;

� organizacji XVI Ukraiñsko-Polskiego Seminarium
Terenowego poœwiêconego problemowi granicy B/M w les-
sach ukraiñskich, realizacja w 2009 r.

Maria £anczont & Przemys³aw Mroczek
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Ryc. 2. Zespó³ gleb 7. stadium MOIS w Bojanicach; prof. A. Bo-
gucki jako skala porównawcza. Fot. M. £anczont

Ryc. 3. Sekwencja lessowo-glebowa z 7. stadium MOIS w Kor-
szewie; referuje prof. A. Bogucki. Fot. P. Mroczek

Ryc. 1. Uczestnicy seminarium w ods³oniêciu w Bojanicach.
Fot. P. Mroczek


