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Is the penultimate (Lubavian, Lublinian) interglacial present in Poland and where are its traces? Prz. Geol.,
56: 398–403.

A b s t r a c t. Based on documented examples, distinguishing the penultimate interglacial located at 7 OIS
(251.000–195.000 years BP) has been proved correct in the Pleistocene of Europe. In Poland this interglacial is
documented by lacustrine deposits of the Lubavian Interglacial (the sites: Grabówka, Losy), a mid-loess soil com-
plex of the Tomaszów type (the sites: Odonów, Tomaszów, Nieledew, Branice, £opatki) of the Lublinian Interglacial
and marine deposits of the so-called Sztum Sea (the site Nowiny). Out of Poland it is characterized by marine
deposits of the Grødeland Interglacial, as well as by lacustrine deposits of the Le Buchet, Uecker, Snaigupélé,
Shklov, Cherepet Interglacial, and the Korshev, Kaydaki mid-loess soil complex. It is also possible that part of the

sites in the Polish Lowlands that previously have been, solely on the basis of palynologic experts, attributed to the last interglacial
(Eemian), in fact represent the penultimate interglacial (Lubavian, Lublinian), separating the Krznanian Glaciation (8 OIS) from the
Odranian Glaciation (6 OIS).
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Jednym z wa¿niejszych problemów badawczych
dotycz¹cych plejstocenu Polski jest okreœlenie rangi i po-
zycji wiekowej ciep³ych i zimnych jednostek klimatostraty-
graficznych w obrêbie ostatnio zdefiniowanego kompleksu
œrodkowopolskiego (por. Ber i in., 2007). Najstarsz¹ z tych
jednostek jest interglacja³ mazowiecki (mazowsze,
holsztyñski), bardzo dobrze udokumentowany w naszym
kraju, zarówno geologicznie, jak i palinologicznie (m.in.
Szafer, 1928; Rühle, 1955; Ró¿ycki, 1961; Lindner, 1981;
Mojski, 1982), i od dawna korelowany z jedenastym
stadium izotopowym tlenu w osadach g³êbokomorskich
(11 OIS) (Lindner, 1984). Jeœli chodzi o m³odsze jednostki
tego kompleksu, to wed³ug aktualnego stanu badañ (Lind-
ner & Marks, 1999; Lindner, 2005) obejmuj¹ one 3 zlodo-
wacenia: liwca (10 OIS), krzny (8 OIS) i odry (6 OIS) oraz
2 oddzielaj¹ce je interglacja³y — zbójna (9 OIS) i lubawski
(lubelski) (7 OIS). Jedynie Mojski (2005) obni¿a ich rangê
klimatostratygraficzn¹ poprzez w³¹czenie do zlodowace-
nia odry i traktowanie jako stadia³ liwca oraz interstadia³
zbójna, zlodowacenie odry sensu stricto, interstadia³ przed-
warciañski i stadia³ warty. Autor niniejszej notatki nie
podziela tej opinii, podtrzymuj¹c wczeœniej udokumento-
wane stanowisko w tej sprawie (por. Lindner, 2005; Lind-
ner & Marks, 2007).

Celem tego artyku³u jest przybli¿enie czytelnikowi
zarówno dotychczasowego stanu wiedzy, jak i nowych
danych odnoœnie do przedostatniego interglacja³u lubaw-
skiego, czyli lubelskiego, nie tylko w Polsce, ale i na obsza-
rach s¹siednich.

Dotychczasowy stan wiedzy

Pierwsze próby identyfikacji przedostatniego intergla-
cja³u w plejstocenie Polski bior¹ swój pocz¹tek w pracy
Ró¿yckiego (1964), przedstawiaj¹cej mo¿liwoœæ podzia³u
interglacja³u wielkiego — mazowieckiego sensu lato,
oddzielaj¹cego zlodowacenie krakowskie (po³udniowo-
polskie) od zlodowacenia œrodkowopolskiego, na dwa

wyraŸne ocieplenia rangi interglacjalnej rozdzielone okre-
sem ch³odniejszym. Kilka lat póŸniej Œrodoñ (1969), oce-
niaj¹c ten pogl¹d i analizuj¹c pozycjê wiekow¹
œrodkowoplejstoceñskiej flory Lubelszczyzny, uzna³ czêœæ
roœlinnoœci za m³odsz¹ i zaliczy³ do tzw. interglacja³u
lubelskiego; jako m³odszego od interglacja³u mazowiec-
kiego i starszego od interglacja³u eemskiego. W tym te¿
czasie Jersak (1965, 1969) stwierdzi³, ¿e zidentyfikowany
przez niego w profilu Tomaszów (ryc. 1 i 2) œródlessowy
kompleks glebowy typu Tomaszów winien byæ korelowa-
ny z interglacja³em lubelskim, traktowanym jako przed-
ostatni interglacja³ w plejstocenie Polski.

Dalszym wa¿nym etapem zarówno identyfikacji, jak
i uœciœlania pozycji wiekowej tego interglacja³u by³o od-
krycie przez Makowsk¹ (1977) — m.in. w profilu Grabów-
ka w Dolinie Dolnej Wis³y (ryc. 1 i 2) — osadów jezior-
nych (piasków, i³ów, kredy jeziornej i mu³ków) starszych
od eemskiej serii morskiej, które oddzielaj¹ dwie gliny
lodowcowe zlodowacenia œrodkowopolskiego. W œwietle
wyników ekspertyzowych badañ palinologicznych tych
osadów wykonanych przez Janczyk-Kopikow¹ (Makow-
ska, 1977), które dowodz¹, ¿e w kredzie jeziornej oprócz
sosny (61%) wystêpuje du¿a iloœæ py³ku dêbu (do 22%),
odnotowano te¿ obecnoœci leszczyny, wi¹zu, lipy, olszy
i œwierka — te osady zosta³y uznane za interglacjalne
(Makowska, 1977). Maj¹c to na uwadze, interglacja³ ten
nazwano wówczas interglacja³em lubelskim lub grabówki
(Lindner & Grzybowski, 1982; Lindner, 1984). Na podstawie
póŸniejszej pracy Makowskiej (1982), dotycz¹cej analizy
wystêpuj¹cych w tym rejonie dwóch serii eemskich osadów
morskich (starszego morza sztumskiego i m³odszego morza
tychnowskiego), oraz dziêki okreœleniu wieku TL star-
szych z nich na 217 000 lat BP, a m³odszych na 97 000 lat
BP (Prószyñski & Stañska-Prószyñska, 1980), wysuniêto
hipotezê, ¿e morze sztumskie mo¿e reprezentowaæ odrêb-
ny interglacja³ (Makowska, 1986, str. 50).

Kolejnym niezwykle wa¿nym momentem w pracach
nad charakterystyk¹ florystyczn¹ i pozycj¹ wiekow¹ tego
starszego od eemu interglacja³u by³o odkrycie i opracowa-
nie palinologiczne profilu kredy jeziornej w Losach ko³o
Lubawy (ryc. 1 i 2) (Krupiñski & Marks, 1985, 1986).
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Ryc. 1. Maksymalne zasiêgi l¹dolodów skandynawskich w czasie zlodowaceñ krzny (dniepru 1, palhanec) i odry (dniepru 2, ol-
døišov), na podstawie Buraczyñskiego (1986), Lewandowskiego (1988), Lindnera (1988a, 2005), Macouna i Králíka (1995), oraz
po³o¿enie g³ównych profilów osadów morskich, jeziornych i œródlessowych kompleksów glebowych z okresu interglacja³u lubaw-
skiego (lubelskiego) oddzielaj¹cego te zlodowacenia
Fig. 1. Maximal ranges of the Scandinavian ice-sheet during the Krznanian (Dnieper 1, Palhanec) and Odranian (Dnieper 2, Ol-
døišov) glaciations, after Buraczyñski (1986), Lewandowski (1988), Lindner (1988a, 2005) and Macoun & Králík (1995), and the
location of the main sections of marine and lacustrine deposits, and mid-loess soil complexes from the Lubavian, Lublinian Inter-
glacial separating these glaciations



Wystêpowanie tej kredy (ponad 10-metrowej mi¹¿szoœci)
w œcianach wyrobiska eksploatacyjnego pod piaskami ze
¿wirem i wy¿ej le¿¹c¹ glin¹ lodowcow¹ by³o ju¿ znane
Jentzschowi i Michaelowi (1902) ze stanowiska Zlottowo
oraz Szczepkowskiemu (1965, 1978). Autor niniejszej
notatki zapozna³ siê z tym profilem w 1979 r., gdy by³a
widoczna stropowa partia kredy jeziornej odznaczaj¹cej
siê silnym za¿elazieniem (poziom B gleby kopalnej?), a
nawet system lejków krasowych, g³êbokoœci do 0,5 m, roz-
cinaj¹cy strop kredy. Obserwacje te œwiadcz¹, ¿e po okre-
sie akumulacji kredy dosz³o do zaniku jeziora, którego
osady denne zosta³y objête co najmniej jednym cyklem
wietrzeniowo-glebowym zachodz¹cym w ciep³ych (jesz-
cze interglacjalnych?) warunkach klimatycznych poprze-
dzaj¹cych m³odsz¹, piaszczyst¹ akumulacjê wodno-
lodowcow¹ (rzeczn¹?) i lodowcow¹.

Specyficzne w³aœciwoœci kredy jeziornej, a tak¿e jej
wiek TL — okreœlony na podstawie podœcielaj¹cych i przy-
krywaj¹cych j¹ piasków jako m³odszy od 273 000 lat BP
i starszy od 230 000 lat BP — zachêci³y Krupiñskiego i
Marksa (1985, 1986) do objêcia tych utworów badaniami
palinologicznymi. Wyniki badañ wykonanych przez pierw-
szego z cytowanych autorów wykaza³y, ¿e zachowany
w kredzie materia³ py³kowy dokumentuje warunki inter-
glacjalne, ale bez och³odzenia pooptymalnego — z uwagi na
œciêcie erozyjne lub wspomniane ju¿ póŸniejsze procesy
wietrzeniowo-glebowe. Otrzymany obraz florystyczny oka-
za³ siê wprawdzie zbli¿ony do sukcesji ostatniego intergla-
cja³u (eemskiego), ale z t¹ ró¿nic¹, ¿e w Losach znacznie

póŸniej pojawi³ siê py³ek leszczyny (Corylus) ni¿ lipy
(Tilia), by³a obecna Azolla oraz zaznaczy³ siê bardzo du¿y
udzia³ py³ku modrzewia (Larix) i jesiona (Fraxinus).

Typ roœlinnoœci oraz wyniki wstêpnych badañ diatomo-
logicznych profilu, wykonanych przez Tuszyñsk¹-Gruzê
(1984), a tak¿e odrêbnoœæ gatunkowa okrzemek (B. Marci-
niak [W:] Lindner, 1992), w stosunku do znajduj¹cego siê
nieopodal stanowiska interglacja³u eemskiego w Nidzicy
(por. Marciniak & Kowalski, 1978), sk³oni³y Krupiñskiego
i Marksa (1986) do uznania, ¿e stanowisko Losy reprezen-
tuje interglacja³ oddzielaj¹cy starsze i m³odsze zlodowace-
nie œrodkowopolskie. Stanowi to dowód, ¿e mo¿na go
korelowaæ z interglacja³em lubelskim (grabówki). Maj¹c
to na uwadze, jak te¿ sugerowane przez cytowanych auto-
rów kluczowe znaczenie stanowiska Losy ko³o Lubawy dla
dyskutowanej jednostki klimatostratygraficznej, okreœlono
j¹ mianem interglacja³u lubawskiego (Lindner, 1988a, b, c,
1992).

Podobny obraz sukcesji florystycznej — z wczeœniej-
szym pojawieniem siê lipy (Tilia) ni¿ leszczyny (Corylus)
— stwierdzono w profilu Snaigupélé na Litwie (Kondratie-
ne & Wiœniewskaja, 1974; Kondratiene, 1996) oraz w pro-
filu Röpersdorf w Niemczech (ryc. 1), opisanym jako
interglacja³ Uecker (Erd, 1987). Równie¿ ci autorzy okre-
œlaj¹ zidentyfikowan¹ przez siebie sukcesjê jako starsz¹ od
interglacja³u eemskiego.

W ostatnim czasie problem interglacja³u lubawskiego
(lubelskiego) ponownie o¿y³, z racji próby nowego spoj-
rzenia na wzajemn¹ relacjê œrodkowoplejstoceñskich osa-
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dów lodowcowych i oddzielaj¹cych je osadów jeziornych
(Lindner & Marks, 1999) oraz z uwagi na liczbê, wiek i za-
siêgi zlodowaceñ œrodkowopolskich (Lindner, 2005), a tak¿e
wyniki szczegó³owych badañ geologicznych i palino-
logicznych podjêtych w rejonie Lubawy (Ga³¹zka i in.,
2006; Granoszewski, 2006; Krupiñski, 2006). Wykonane
w ramach tych badañ wiercenia potwierdzi³y wystêpowa-
nie w Losach (ryc. 1 i 2) kredy jeziornej i gytii bardzo
zmiennej mi¹¿szoœci (2–30,8 m), która wynika zapewne
z m³odszych zaburzeñ glacitektonicznych. Kreda jest tu
przykryta piaskami, okreœlonymi jako rzeczne lub fluwio-
glacjalne, oraz przez wy¿ej le¿¹c¹, cienk¹ (2 m) glinê
lodowcow¹. Poni¿ej kredy i gytii stwierdzono osady za-
stoiskowe (ponad 50-metrowej mi¹¿szoœci), a pod nimi gli-
ny lodowcowe o wyj¹tkowej mi¹¿szoœci — 205 m.

Rezultaty badañ palinologicznych (Granoszewski,
2006) kredy jeziornej z 2 profilów (Losy K3 i Losy K32)
potwierdzi³y sukcesjê florystyczn¹ opracowan¹ przed laty
w stanowisku Losy przez Krupiñskiego (Krupiñski &
Marks, 1985, 1986). Podobnie jak poprzednio, stwierdzo-
no brak osadów odpowiadaj¹cych górnej czêœci optimum
klimatycznego oraz pooptymalnej sukcesji interglacjalnej.
Zdaniem Granoszewskiego (2006), wyniki nowych badañ
dowodz¹, ¿e rozwój roœlinnoœci zapisany w osadach zbior-

nika w Losach nawi¹zuje do czêœci przedoptymalnej i po-

cz¹tku optimum klimatycznego eemskiej sukcesji intergla-

cjalnej. Dalej jednak mo¿emy przeczytaæ, ¿e sprawa wieku

osadów interglacjalnych w Losach jest kluczowa z punktu

widzenia stratygrafii m³odszego plejstocenu i dlatego

wymaga dalszych badañ.

Nowe dane

Stwierdzenie Granoszewskiego bez w¹tpienia sk³ania
do kontynuowania badañ nad dok³adniejsz¹ charaktery-
styk¹ przedostatniego interglacja³u. Jeœli nie uzyskaliœmy
na ten temat jednoznacznych informacji na podstawie ana-
lizy palinologicznej, to mo¿e nale¿y powróciæ do analizy
profilów lessowych. Profile te dziêki swej specyfice
(wystêpowanie w tzw. superpozycji utworów dokumen-
tuj¹cych ci¹g³oœæ plejstoceñskich zmian klimatycznych)
daj¹ tak¿e mo¿liwoœæ pe³niejszej charakterystyki przed-
ostatniego (lubawskiego, lubelskiego) interglacja³u.

W ostatnich latach podjêto badania polskich i ukraiñ-
skich profilów lessowych, w których zachowa³ siê przed-
ostatni (przedeemski) kompleks glebowy (typu Tomaszów,
Korszew, Kajdaki), korelowany powszechnie z siódmym
stadium izotopowym tlenu w osadach g³êbokomorskich
(7 OIS). Wyniki ostatnich badañ geologicznych (Boguckij
i in., 2007; Go¿ik i in., 2007; Lindner & Marks, 2007;
Sze³koplyas & Christoforowa, 2007), palinologicznych
(Gerasimienko & Matwiiszina, 2007; Je³owiczewa, 2007;
Sirenko, 2007), faunistycznych (Je³owiczewa & Zubowicz,
2007; Motuzko, 2007), paleomagnetycznych (Bachmu-
tow, 2007) i datowañ TL (Fedorowicz i in., 2007) dowodz¹
jednoznacznie, ¿e na obszarze œrodkowoeuropejskim
w kompleksie œrodkowopolskim (dnieprzañskim) mamy
do czynienia z przedostatnim interglacja³em o cechach
podobnych do eemskiego, ale starszym od niego (251 000–
195 000 lat BP) i korelowanym z 7 OIS. W Polsce jest on
okreœlany jako interglacja³ lubawski lub lubelski, na Ukra-
inie jako korszewski lub kajdacki, a na Bia³orusi jako
szk³owski.

Rezultaty zarówno badañ paleopedologicznych, jak i
palinologicznych dowodz¹, ¿e w czasie interglacja³u
lubawskiego by³y co najmniej dwa ocieplenia klimatyczne
oddzielone och³odzeniem. W ukraiñskich i polskich profi-
lach lessowo-glebowych (ryc. 1) s¹ one wyra¿one kom-
pleksem gleb kopalnych sk³adaj¹cym siê z dwóch gleb
leœnych oddzielonych utworami deluwialno-soliflukcyjny-
mi (m.in. Dolecki & Mroczek, 2007). Doln¹ glebê, rozwi-
niêt¹ na lessie z okresu zlodowacenia krzny (dniepru 1),
najczêœciej reprezentuj¹ poziomy eluwialny i iluwialny,
natomiast jej poziom akumulacyjny jest z regu³y zdenudo-
wany. Górna gleba jest podobna pod wzglêdem pedogene-
zy do gleby dolnej, a wyró¿nia j¹ pod wzglêdem

strukturalnym silne rozbicie sieci¹ szczelin wype³nionych

osadem przemieszczonym z poziomu eluwialnego (Dolecki
& Mroczek, 2007). Glebê tê przykrywa less zlodowacenia
odry (dniepru 2).

Wyniki badañ palinologicznych przedostatniego kom-
pleksu glebowego równie¿ wskazuj¹, ¿e rozwija³ siê w cza-
sie co najmniej dwu ociepleñ klimatycznych (Je³owiczewa,
2007) podkreœlonych obecnoœci¹ py³ku lipy szerokolistnej
(Tilia platyphyllos), ostrokrzewu (Ilex), orzecha (Juglans),
morwowatych? (Moraceae?), ostrii (Ostrya) i cisa (Taxus).
Nale¿y s¹dziæ, ¿e ocieplenia te znajduj¹ potwierdzenie
tak¿e w wynikach analizy palinologicznej osadów jezior-
nych interglacja³u szk³owskiego na Bia³orusi (Je³owicze-
wa, 2007). Œwiadcz¹ one o dwóch maksimach insolacji
(250 000–242 000 lat BP i 220 000– 215 000 lat BP) prze-
dzielonych wyraŸnym minimum (231 000 lat BP), zdefi-
niowanym na podstawie teorii Milankowicza jako warunki
odpowiadaj¹ce 75% pe³nego zlodowacenia (Denton &
Hughes, 1983).

Ponadto wa¿nym argumentem w dyskusji nad klima-
tem i pozycj¹ wiekow¹ tej jednostki klimatostratygraficz-
nej jest stwierdzenie Makowskiej (1986), zajmuj¹cej siê
morzami plejstoceñskimi w Dolinie Dolnej Wis³y, ¿e fauna
malakologiczna morza tychnowskiego (eemskiego) i star-
szego od niego morza sztumskiego wykazuje podobieñ-
stwo. Morze sztumskie by³o morzem ciep³ym, a obecnoœæ
w jego osadach formy Eulimella nitidissima pozwala okre-
œliæ typ malakofauny jako luzytañski.

Z kolei z badañ paleomagnetycznych polskich profilów
lessowych (Nawrocki & Wójcik, 1995; Nawrocki & Sien-
nicka-Chmielewska, 1996) i ukraiñskich (Bachmutow,
2007; Go¿ik i in., 2007) wynika, ¿e przedostatni intergla-
cja³ (lubawski, lubelski, korszewski, kajdacki), korelowa-
ny z 7 OIS, jest m³odszy od epizodu paleomagnetycznego
Chegan — Biva II (280 000–290 000 lat BP) i starszy od
epizodu Jamaica — Biva I (180 000–170 000 lat BP).
Odpowiadaj¹cy temu interglacja³owi kompleks glebowy
typu Tomaszów wg datowañ TL mieœci siê w przedziale
230 000–220 000 lat BP (gleba kopalna GJ2 wg Marusz-
czaka, 1991), a porównywalny wiekowo kompleks kor-
szewski (kajdacki) mieœci siê w przedziale czasowym
240 000–200 000 lat BP (Sze³koplyas i in., 1986), 240 000–
210 000 lat BP (Gozhik i in., 1995) lub 225 000–190 000
lat BP (Fedorowicz i in., 2007).

Wszystkie przytoczone dane potwierdzaj¹ wiêc opiniê
autora (por. Lindner, 1984, 1992) o zasadnoœci wyró¿nia-
nia przedostatniego interglacja³u lubawskiego, czyli lubel-
skiego, nie tylko na obszarze Polski, ale i w innych
czêœciach Europy (por. Lindner & Marciniak 1998).
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S³usznoœæ tej opinii zosta³a potwierdzona tak¿e wynikami
badañ osadów plejstoceñskich we wschodniej czêœci base-
nu Morza Pó³nocnego, gdzie stwierdzono obecnoœæ inter-
glacja³u Grødeland korelowanego z 7 OIS (Sejrup i in.,
1999). Ocieplenie znajduj¹ce siê w tej samej pozycji chro-
nostratygraficznej zosta³o zdefiniowane we Francji jako
interglacja³ Le Buchet (Beaulieu i in., 2001), a w Rosji
jako interglacja³ Cherepet (Molodkov & Bolikhovskaya,
2002).

Uwagi koñcowe

Tak powszechne wystêpowanie osadów przedostatnie-
go interglacja³u (7 OIS) w Europie rodzi pytanie: dlaczego
na obszarze Polski, poza stanowiskami w Grabówce,
Losach, a byæ mo¿e i w Podlesiu (Jurkiewiczowa i in.,
1973; Lindner, 2005), nie uda³o siê dotychczas odnaleŸæ
wiêkszej liczby stanowisk z osadami jeziornymi tego inter-
glacja³u? Szukaj¹c odpowiedzi na to pytanie, nale¿y
powróciæ do ostatnich rozwa¿añ na temat podzia³u straty-
graficznego zlodowaceñ œrodkowopolskich (obecnie kom-
pleksu œrodkowopolskiego) oraz wieku i zasiêgu
poszczególnych zlodowaceñ w tym okresie — liwca, krzny
i odry (por. Lindner & Marks, 1999; Lindner, 2005). Oka-
zuje siê bowiem, ¿e skoro nasuniêcie l¹dolodu odrzañskie-
go (dawniej lokowanego w pozycji 8 OIS) w œwietle
cytowanych tu prac nale¿y odnieœæ do 6 OIS, to starsze od
niego osady przedostatniego interglacja³u (lubawskiego,
lubelskiego) w ca³ej strefie brze¿nej zasiêgu tego l¹dolodu
winny siê znajdowaæ pod osadami zlodowacenia odry oraz
na osadach zlodowacenia krzny (ryc. 2).

Na Ni¿u Polskim, na zewn¹trz od zasiêgu ostatniego
zlodowacenia brak wiêkszej liczby stanowisk interglacja³u
lubawskiego „rekompensuje”, do pewnego stopnia, oko³o
300 stanowisk osadów jeziornych ostatniego (eemskiego)
interglacja³u. Niedawno opublikowana mapa stanowisk
flory eemskiej w po³udniowej czêœci Ni¿u Polskiego (por.
Bruj & Roman, 2007) nie odró¿nia stanowisk, w których
opracowano pe³ne diagramy palinologiczne ostatniego
interglacja³u, od tych, w których osady jeziorne, uznane za
eemskie, udokumentowano badaniami ekspertyzowymi
(polegaj¹cymi na okreœlaniu zawartoœci materia³u
py³kowego w pojedynczych próbkach — bez mo¿liwoœci
opracowania diagramu palinologicznego) lub jedynie frag-
mentami sukcesji florystycznej z liczn¹ leszczyn¹ (Cory-

lus) i lip¹ (Tilia). Jeœli brakuje przykrycia odrzañsk¹ glin¹
lodowcow¹, to niektóre z tych osadów jeziornych mog¹
reprezentowaæ przedostatni interglacja³. Maj¹c to na uwa-
dze, autor opowiada siê za podjêciem ponownych badañ
palinologicznych — szczególnie tych stanowisk eemskich,
które zosta³y zdefiniowane ekspertyzowo i które nie s¹
przykryte glin¹ lodowcow¹.

Na zewn¹trz od maksymalnego zasiêgu l¹dolodu zlo-
dowacenia odry osadów jeziornych przedostatniego inter-
glacja³u mo¿na oczekiwaæ w po³udniowych czêœciach
Wy¿yny Lubelskiej i Ma³opolskiej, w Kotlinie Sandomier-
skiej i Kotlinie Oœwiêcimskiej oraz w Karpatach i Sude-
tach. S¹ natomiast du¿e szanse, ¿e z racji wystêpowania
pokryw lessowych na tych obszarach do dziœ przetrwa³
œródlessowy kompleks glebowy reprezentuj¹cy przed-
ostatni interglacja³. Kompleks ten jest szczególnie dobrze
wykszta³cony w reperowych profilach z Branic, Odonowa,
Tomaszowa, Nieledwi i £opatek (Maruszczak, 1991),

w których, zdaniem autora niniejszego artyku³u, oddziela
less z okresu zlodowacenia krzny od lessu z okresu zlodo-
wacenia odry.
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