
XVI Ukraiñsko-Polskie Seminarium Terenowe
Lessy najstarsze Podola i Pokucia: problemy genezy, stratygrafii i paleogeografii

Ska³a Podolska (Ukraina), 13–16.09.2009

W dniach 13–16 wrzeœnia br. odby³o siê XVI Ukraiñ-
sko-Polskie Seminarium Terenowe pod has³em Lessy naj-
starsze Podola i Pokucia: problemy genezy, stratygrafii
i paleogeografii. G³ówn¹ baz¹ konferencji by³a Ska³a
Podolska (ukr. Skala Podil’ska). Miasto po³o¿one jest na
Ukrainie, w po³udniowej czêœci Podola nad rzek¹ Zbrucz.
Dla Polaków tereny te stanowi¹ przedwojenny po³udniowy
skraj II Rzeczpospolitej w wid³ach Zbruczu i Dniestru,
wyznaczaj¹cych przedwojenn¹ granicê z Rumuni¹ i Zwi¹-
zkiem Radzieckim.

Instytucjami odpowiedzialnymi za organizacjê semina-
rium by³y nastêpuj¹ce jednostki ukraiñskie: Ministerstwo
Oœwiaty i Nauki Ukrainy, Lwowski Narodowy Uniwersy-
tet im. I. Franki we Lwowie (Wydzia³ Geograficzny),
Narodowa Akademia Nauk Ukrainy (Instytut Nauk Geo-
graficznych), Lwowska Ekspedycja Geologiczna i polskie:
Komitet Badañ Czwartorzêdu PAN (Komisja Lessu), Uni-
wersytet Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie (Zak³ad
Geografii Fizycznej i Paleogeografii), Instytut Nauk Geo-
logicznych PAN w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo
Geograficzne (Oddzia³ w Lublinie). Honorowy patronat
nad seminarium obj¹³ prof. Bohdan Kotur, prorektor ds.
nauki Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie, a ca³oœci¹
prac przygotowawczych kierowali: prof. Andrij Bogucki
(Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Uniwersytetu im.
I. Franki), prof. Petro Go¿yk (Instytut Nauk Geologicz-
nych NAN Ukrainy) oraz prof. dr hab. Maria £anczont
(Zak³ad Geografii Fizycznej i Paleogeografii UMCS).
Dodatkowo nad zagadnieniami merytorycznymi czuwali
cz³onkowie komitetu organizacyjnego w sk³adzie: prof.
W³adymir Shelkoplyas (Instytut Nauk Geologicznych
NAN Ukrainy), prof. Jaros³aw Homyn (dziekan Wydzia³u

Geograficznego, Uniwersytet im. I. Franki), prof. dr hab.
Teresa Madeyska (Instytut Nauk Geologicznych PAN), dr
hab. Jerzy Nawrocki (Pañstwowy Instytut Geologiczny —
Pañstwowy Instytut Badawczy), dr hab. Maciej B¹bel
(Wydzia³ Geologii, Uniwersytet Warszawski) oraz dr Ole-
na Sirenko (Instytut Nauk Geologicznych NAN Ukrainy).

Konferencja by³a poœwiêcona pamiêci ukraiñskiego pro-
fesora Jerzego Polañskiego — pierwszego kierownika Insty-
tutu Geograficznego po przemianowaniu w 1939 r. Uni-
wersytetu Jana Kazimierza na Uniwersytet im. I. Franki we
Lwowie. Jego przedwojenny dorobek by³ wyraŸnie nauko-
wo zwi¹zany z geologi¹ i geomorfologi¹ Podola.

Uczestnicy seminarium dwa dni poœwiêcili na dojazd
na Podole i powrót do Polski, a dwa dni by³y w pe³ni zajête
programem konferencji. Ogó³em w seminarium wziê³o
udzia³ 30 osób, w równych proporcjach byli to Polacy i Ukraiñ-
cy (ryc. 1). Nazwiska uczestników s¹ w znacznej czêœci
prezentowane w niniejszym sprawozdaniu.

Czêœæ plenarna konferencji koncentrowa³a siê na pre-
zentacji regionów Podola i Pokucia oraz przybli¿eniu
tematyki badañ geologiczno-geomorfologicznych prowa-
dzonych tam przez miêdzynarodowy, interdyscyplinarny
zespó³ badawczy kierowany przez prof. A. Boguckiego
i prof. M. £anczont. Ich g³ówne i wymierne osi¹gniêcia to
artyku³y z ostatnich lat publikowane w specjalistycznych
czasopismach bêd¹cych na liœcie filadelfijskiej (np.
Boguckyj A.B., £anczont M., £¹cka B., Madeyska T. &
Nawrocki J., 2009, Quaternary sediment sequence at Skala
Podil’ska, Dniester River basin (Ukraine): Preliminary
results of multi-proxy analyses. Quat. Int., vol. 198, nr 1-2,
str. 173–194; Boguckyj A.B., £anczont M., £¹cka B.,
Madeyska T. & Zawidzki P., 2006, Stable isotopic compo-
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Ryc. 1. Uczestnicy konferencji w Kamieñcu Podolskim. Ryc. 1–3 fot. P. Mroczek



sition of carbonates in the Quaternary sedi-
ments of the Skala Podil’ska sequence
(Ukraine). Quat. Int., vol. 152-153, str. 3–13).

Ponadto, specjalnie na seminarium zosta³a
przygotowana recenzowana monografia o tytule
zgodnym z jego g³ównym has³em (wydana
przez Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie). Na
wstêpie przybli¿a ona sylwetkê J. Polañskiego
(O. Tomenjuk, Uniwersytet im. I. Franki),
w kolejnej zaœ, zasadniczej czêœci prezentuje
najwa¿niejsze wyniki badañ nad czwartorzê-
dem Podola i Pokucia. W znacznej mierze s¹
one zwi¹zane z realizacj¹ projektu badawczego
KBN 3 P04 D 03425 (2003–2006) pt. Osady
dolnego czwartorzêdu w dorzeczach œrodkowe-
go Dniestru i Prutu jako archiwum zmian paleo-
klimatycznych i paleohydrologicznych w skali
regionalnej i globalnej (kierownik M. £anczont).
Zawarte we wspomnianym tomie publikacje
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

� Boguckyj A., Jacyszyn A., £anczont M.,
Ho³ub B.: Geomorfologia doliny œrodkowego
Dniestru i Prutu;

� Boguckyj A., £anczont M., Madeyska T.,
Jacyszyn A., Dmytruk R.: Plejstocen w Skale Podolskiej

(Naddniestrzañskie Podole);
� Sirenko O.: Dane palinologiczne dolnoplejstoceñ-

skich osadów p³yty wo³yñsko-podolskiej;
� £¹cka B., Madeyska T.: Zmiany klimatu w sk³adzie

chemicznym i stosunkach izotopów trwa³ych profilu Ska³a

Podolska;
� Dmytruk R., Go¿yk P., Boguckyj A., Alexandrowicz

W.: Malakofauna czwartorzêdowa w profilu Ska³a Podol-

ska;
� Krochmal A., Komar M., Prylypko S.: Wyniki eks-

pertyzy paleontologicznej terasy eoplejstoceñskiej rzeki

Zbrucz w okolicy Ska³y Podolskiej;
� Boguckyj A., £anczont M.: Profil osadów plejstoce-

nu w Mama³ydze.
Kolejn¹ czêœci¹ monografii jest zbiór artyku³ów przy-

bli¿aj¹cy aktualny stan badañ nad geologi¹ ska³ podczwarto-
rzêdowych dostêpnych w ods³oniêciach Podola i Pokucia.
Tematy tej grupy by³y realizowane w zespo³ach polsko-
-ukraiñskich w nastêpuj¹cym uk³adzie:

� Skompski S., Drygant D., £uczyñski P., Koz³owski W.:
Sylur w Skale Podolskiej;

� Olszewska-Nejbert D., B¹bel M., Boguckyj A.,
Jacyszyn A.: Wykszta³cenie i sedymentacja utworów mio-

cenu w Skale Podolskiej;
� B¹bel M., Olszewska-Nejbert D., Boguckyj A.,

Jacyszyn A., Œliwiñski M.: Gipsy rejonu Mama³ygi.
Ostatnia grupê artyku³ów stanowi¹ materia³y przygoto-

wane przez innych uczestników seminarium i tematycznie
nawi¹zywa³y do problematyki seminarium. Publikacje te
odpowiada³y jednoczeœnie referatom wyg³oszonym pod-
czas sesji kameralnej. Do grupy publikacji tego typu zali-
czaj¹ siê:

� Lindner L.: Granica Brunhes-Matuyama a liczba i wiek

zlodowaceñ skandynawskich w czwartorzêdzie Polski;
� Shelkoplyas W., Wozgrin B., Christoforowa T.:

Uwagi na temat zró¿nicowania stratygraficznego utworów

Polesia Wo³yñskiego;
� Shelkoplyas W., Prylypko S.: Wiek i stratygrafia tyli-

gulskich lessów na Piwnicznym Przyazowiu;

� Matuzka A., Je³owiczowa J.: Dolnoplejstoceñska

fauna i flora interglacja³u korszewskiego na terytorium

Bia³orusi;
� Fedorowicz S.: Kierunki rozwoju metod luminescen-

cyjnych w datowaniach lessu w dziesiêcioleciu 1998–2008

i perspektywy na przysz³oœæ.
Zasadnicza czêœæ seminarium by³a realizowana bezpo-

œrednio w terenie, przy profilach geologicznych, których
stan i wykszta³cenie litologiczne by³y w ró¿nym stopniu
wierne materia³om zawartym w prezentowanych publika-
cjach (ryc. 2–7; ryc. 4–7, zob., str. 930). Przyczyn¹ odstêp-
stw jest ci¹g³a eksploatacja przemys³owa osadów starszych
od kenozoiku, dla której nadleg³y czwartorzêd jest jedynie
zbêdnym nadk³adem.

Czêœæ terenowa pierwszego dnia (14.09.2009 r.) by³a
realizowana w obrêbie kamienio³omu Bridok w pobli¿u
Ska³y Podolskiej o d³ugoœci g³ównej œciany dochodz¹cej
do 1 km (ryc. 7). Ods³oniêcie le¿y ok. 10 km na SW od
granicy zasiêgu gipsów badeñskich tworz¹cych ci¹g³¹ war-
stwê w zapadlisku przedkarpackim. Przedmiotem eksplo-
atacji s¹ ska³y górnego syluru (szare wapienie pelitowe
i stromatoporoidowe), przykryte przez miocen (dobrze
u³awicone wapienie, warstwowane piaski i wapniste pia-
skowce) oraz osady czwartorzêdowe (g³ównie osady piasz-
czysto-¿wirowe i lessy). Poszczególne warstwy by³y
omawiane zgodnie z ich stratygrafi¹ zarówno podczas
wprowadzenia w czêœci plenarnej, jak i w terenie — bezpo-
œrednio przy ods³oniêciu. Zgodnie z tematem konferencji
organizatorzy szczególny nacisk po³o¿yli na omówienie
zagadnieñ zwi¹zanych z sekwencj¹ osadów czwartorzêdo-
wych, ich lito-, pedo- i biostratygraficznym zró¿nicowaniem
oraz dok³adnym umiejscowieniem granicy paleomagne-
tycznej Brunhes i Matuyama (~778 tys. lat), udokumento-
wanej przez doc. dr. hab. Jerzego Nawrockiego (PIG —
PIB, Warszawa).

Dostêpna do badañ sekwencja czwartorzêdowa s¹ to
osady w³o¿one w starsz¹ — plioceñsk¹ (?), p³askodenn¹
rynnê. Jej wype³nienie stanowi¹ utwory rzeczne z mate-
ria³em karpackim, ale i lokalnym w sp¹gu, nastêpnie quasi-
-limniczne (z cyklicznie zaznaczaj¹cymi siê warstwami
konkrecji wêglanowych) oraz lessowo-glebowe o zmien-
nej mi¹¿szoœci, ³¹cznie dochodz¹cej do 30 m. Poza ana-
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Ryc. 2. Dyskusja przy profilu w Skale Podolskiej, w pierwszym rzêdzie od
lewej: M. £anczont, Z. Jary, L. Marks, A. Bogucki, L. Lindner



lizami paleomagnetycznymi w osadach
prowadzono wiele ró¿norodnych badañ fizyko-
chemicznych, datowañ TL (laboratorium w Ki-
jowie i Lublinie) i analiz izotopowych oraz paleo-
biologicznych. Szeroki zakres zastosowanych
metod badawczych by³ prezentowany przez ich
bezpoœrednich wykonawców, co pozwoli³o na
o¿ywion¹ dyskusjê nad metodyk¹ badañ i otrzy-
manymi wynikami (ryc. 2). Najistotniejszym
zagadnieniem by³o wyznaczenie granicy Brun-
hes i Matuyama, która zosta³a okreœlona 20 cm
poni¿ej stropu osadów limnicznych, a wiêc
poziom ten jest istotnym markerem stratygra-
ficznym, precyzyjnie rejestruj¹cym ostatni¹
zmianê polaryzacji Ziemi o randze epok magne-
tycznych (Boguckyj i in., 2009).

W drugim dniu terenowym (15.09.2009 r.)
uczestnicy mieli mo¿liwoœæ obejrzenia
ods³oniêæ w rejonie wsi Mama³yga (ukr. Mama-
lyha) po³o¿nej nad Prutem, w obrêbie jego
prawobrze¿nej czêœci zaliczanej do Pokucia,
stanowi¹cej styk granic Ukrainy z Rumuni¹
i Mo³dawi¹. Prezentowany kamienio³om jest
po³o¿ony w obrêbie tzw. wysokiego, zapewne 5., tarasu
Prutu. Podobnie jak w przypadku Ska³y Podolskiej, tutaj
tak¿e wyrobisko powsta³o w celu eksploatacji ska³ star-
szych ni¿ czwartorzêd. G³ównym surowcem wydobywa-
nym s¹ gipsy badeñskie, silnie skrasowia³e, co wyraŸnie
zaznacza siê w ich stropie, a wiêc i wspó³czesnej rzeŸbie
terenu oraz wewn¹trz samej warstwy w formie gêstej sieci
jaskiñ. Gipsy reprezentuj¹ dwie facje: mikrobialitow¹
(stromatolitowa) oraz selenitowo-mikrobialitow¹. Przy-
krywaj¹ je cienkie (maksymalnie do 10 m) osady czwarto-
rzêdowe rzeczne, z³o¿one wy³¹cznie z materia³u
karpackiego, oraz eoliczne, maj¹ce charakter typowych
sekwencji lessowo-glebowych, odznaczaj¹cych siê wystê-
powaniem licznych hiatusów.

Zagadnienia omawiane bezpoœrednio w kamie-
nio³omie dotyczy³y g³ównie charakterystyki obserwowa-
nych ods³oniêæ, które — ze wzglêdu na ci¹g³¹ eksploatacjê
— ulegaj¹ powa¿nym zmianom. Wykonane dotychczas
prace badawcze (w tym paleomagnetyzm i datowania TL)
nie przynios³y ostatecznego i precyzyjnego okreœlenia stra-
tygrafii dokumentowanych tam osadów czwartorzêdo-
wych. Wstêpnie jedynie prezentowane osady lessowe
zosta³y uznane za L6 i L5 wed³ug „chiñskiej” stratygrafii,
które odpowiadaj¹ poziomom lessów sula i tiligul, wed³ug
ukraiñskiego schematu (okresy zlodowaceñ san 1 i san 2),
rozdzielnych kompleksem gleb S5, tj. lubenskich/solo-
twyn (=interglacja³ ferdynandowski). £¹cznie sekwencja
ta jest korelowana ze stadiami 12–16 izotopów osadów
g³êbokomorskich MOIS (wed³ug Boguckyj A.B. &
£anczont M. 2002, Stratygrafia lessów Naddniestrza
halickiego, [w:] Madeyska T. (red.), Lessy i paleolit Nad-
dniestrza halickiego (Ukraina). Stud. Geol. Pol., vol. 119,
str. 315–327). Sekwencjê wieñczy warstwa lessów L3
poziomu dniepr, odpowiadaj¹ca lessom zlodowacenia
odry, w których stropie uformowa³ siê pedokompleks
z³o¿ony z dwóch gleb rangi interglacjalnej — eemskiej
i postglacjalno-holoceñskiej (S1 + S0; tj. 5. i 1. stadium
MOIS). Podczas szybko postêpuj¹cej eksploatacji kamie-
nio³omu w osadach czwartorzêdowych ods³oni³y siê nowe
elementy sekwencji lessowo-glebowej, przede wszystkim

w pe³ni rozwiniêty pedokompleks lubenski, co sk³oni³o
osoby datuj¹ce metod¹ TL do pobrania próbek do okreœle-
nia wieku w trzech niezale¿nych laboratoriach (Kijów,
Lublin, Gdañsk; ryc. 3).

Ponadto podczas sesji terenowej w drodze do
Mama³ygi uczestnicy zwiedzili stare miasto w Kamieñcu
Podolskim (ryc. 1) z widokiem na twierdzê i jar rzeki Smo-
trycz, wcinaj¹cy siê w pod³o¿e na g³êbokoœæ nawet 50 m.
W drodze powrotnej do bazy by³ zaplanowany postój w
Chocimiu u bram twierdzy po³o¿onej malowniczo w doli-
nie Dniestru.

Spotkanie to by³o kolejn¹ okazj¹ do integracji grona
specjalistów zajmuj¹cych siê ró¿nokierunkowymi bada-
niami lessów Polski i Ukrainy. Zorganizowanie konferen-
cji na Naddniestrzu Podolskim by³o kolejnym bodŸcem dla
badaczy czwartorzêdu do zainicjowania wspólnych badañ.
Szczególnie wysoka „atrakcyjnoœæ” tego terenu wi¹¿e siê
z dostêpn¹ w ods³oniêciach granic¹ epok paleomagnetycz-
nych Brunhes i Matuyama, rejestrowan¹ w sekwencjach
o wyraŸnym zró¿nicowaniu lito- i pedostratygraficznym.
To gwarantuje mo¿liwoœæ prowadzenia badañ osadów
czwartorzêdowych starszych od 778 tys. lat, a wiêc wieku
eoplejstoceñskiego, które dziêki temu sta³y siê unikatowy-
mi profilami stratotypowymi.

Seminarium to by³o ju¿ szesnastym spotkaniem „les-
sologów” z Polski i Ukrainy. Poprzednie dwa odbywa³y siê
tak¿e na terytorium zachodniej Ukrainy — w 2007 r. w £ucku,
w 2008 r. zaœ w Jezupolu. Kolejne spotkanie bêdzie
po³¹czone z konferencj¹ Glacja³ i peryglacja³ IV, której
organizacja jest zaplanowana na wrzesieñ 2011 r., ponow-
nie po ukraiñskiej stronie — w rejonie Sambora nad Dnie-
strem. Tematem roboczym jest Glacja³ i peryglacja³ w pod-
karpackim odcinku basenu górnego Dniestru.

Dostêp do materia³ów konferencyjnych oraz szerszej
dokumentacji fotograficznej z tegorocznego seminarium
jest mo¿liwy poprzez strony internetowe Komisji Lessu,
funkcjonuj¹cej w ramach Komitetu Badañ Czwartorzêdu
PAN, pod adresem http://loess.umcs.lublin.pl.

Stanis³aw Fedorowicz & Przemys³aw Mroczek
Serwis fotograficzny na str. 930
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Ryc. 3. Dyskusja i pobieranie próbek w ods³oniêciu lessów w Mama³ydze
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Ryc. 7. Panorama kamienio³omu w Skale Podolskiej

XVI Ukraiñsko-Polskie Seminarium Terenowe

Lessy najstarsze Podola i Pokucia: problemy genezy, stratygrafii i paleogeografii

Ska³a Podolska (Ukraina), 13–16.09.2009 (patrz str. 944)

Ryc. 5. Przyk³ad miocenu po³udniowego Podola; wychodnia wapieni
i piaskowców wapnistych w kamienio³omie ko³o Ska³y Podolskiej

Ryc. 4. „Ostaniec” mioceñsko-plejstoceñski w nieistniej¹cej
obecnie czêœci kamienio³omu w Skale Podolskiej. Ryc. 4–7 fot.
M. £anczont

Ryc. 6. Czwartorzêd w Skale Podolskiej; eoplejstoceñskie osady
quasi-limniczne oraz œrodkowo- i górnoplejstoceñska sekwencja
lessowo-glebowa
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