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USTALENIE WIEKU CHRONOSEKWENCJI GLEBOWEJ 
NA MIERZEJACH BRAMY ŚWINY 

METODĄ RADIOWĘGLA C-14

Zakład Gleboznawstwa Uniwersytetu M. Kopernika w  Toruniu

Od pewnego czasu obserwujemy w nauce o glebie poważny wzrost 
zainteresowań zagadnieniami zmian intensywności i kierunku procesów 
glebotwórczych pod wpływem długookresowych wahań klimatu. Jesteśmy 
świadkami rozwoju nowej gałęzi badań gleboznawczych — paleopedo- 
logii. Obiektami badań tej nowej dyscypliny są gleby kopalne i reliktowe 
cechy gleb współczesnych.

Szczególnie wiele interesujących informacji paleopedologicznych mo
gą dostarczyć chronosekwencje glebowe, czyli ugrupowania gleb, ukształ
towanych blisko siebie, z jednakowych skał macierzystych, na identycz
nych elementach rzeźby itd., lecz różniących się między sobą bezwzględ
nym wiekiem i, rzecz jasna, historią jako funkcją wieku. Nieocenioną 
wprost wartość naukową przedstawiają chronosekwencje, w których ist
nieje możliwość dokładnego określenia bezwzględnego wieku składają
cych się na nie komponentów glebowych.

Klasycznymi obiektami tego typu są mierzeje zamykające tak zwaną 
Bramę Świny (zachodnia mierzeja bywa nazywana Uznamską lub Karsi- 
borską, a wschodnia — Wolińską lub Przytorską). Stopień rozwoju ,,przy- 
bałtyckich” bielic, ukształtowanych z piasków wydmowych, budujących 
te mierzeje, wykazuje duże zróżnicowanie uwarunkowane wiekiem i se- 
kularnym i zmianami klimatu w okresie narastania mierzei [3, 1].

Nasze dotychczasowe wstępne interpretacje wyników badań paleope
dologicznych z tego rejonu opierały się na dokonanych jeszcze przez nie
mieckich geologów szacunkowych ocenach wieku poszczególnych części 
mierzei [2, 4, 5]. Doprowadziły one do wniosku, że:
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— na terenie Bramy Świny i na obszarach przyległych największe 
nasilenie procesów bielicowych miało miejsce w okresie subatlantyckim 
oraz, że

— poziom rudawcowy, który występuje w glebach najstarszych częś
ci mierzei, ma obecnie charakter reliktowy, gdyż kształtował się w od
rębnym od dzisiejszego środowisku glebotwórczym.

Wobec dużej teoretycznej wagi tego rodzaju wniosków zaistniała ko
nieczność sprawdzenia dawniejszych datowań szacunkowych ściślejszymi 
metodami współczesnymi, tym bardziej że w odnośnej literaturze przed
wojennej występują znaczne rozbieżności w ocenie początkowego mo
mentu powstawania mierzei (od 2,5 tys. lat p.n.e. do 7 tys. lat p.n.e.). 
W związku z tym w 1964 r. przeprowadzono sondaż torfów występują
cych regularnie w międzywydmowych zagłębieniach mierzei i u nasady 
każdej z nich, a w pięciu najbardziej charakterystycznych miejscach po
brano ze spągu tych torfów próbki substancji organicznej w celu ozna
czenia bezwzględnego wieku metodą radiowęgla C-14. Dzięki subwencji 
V Wydziału PAN oznaczenie wieku bezwzględnego można było powierzyć 
Zakładowi Fizyki I Politechniki Gdańskiej.

Najważniejsze z otrzymanych wyników przedstawiono w tabeli.

Nr
labor.
Order
Nr.

Głębokość torfu  
Peat thickness 

cm

Wiek bezwzględny 
la t  B.P. 

Absolute age years

Przeciętna szybkość 
narastania to rfu  

cin/100 la t  
Average ra te  of peat 

accretion cm /100 years

Mierzeja Karsiborska -  Karsibór Spit

1 250 4810 t  365 5,20
6 145 3035 i  285 4,78
2 90 2910 - 445 3,09

Mierzeja Przytorska - Przytor Spit

3 275 4460 i  300 6,17
5 105 1405 -  230 7,47

Na podstawie dotychczas uzyskanych wyników można wyprowadzić 
następujące wnioski:

1. Narastanie mierzei w Bramie Świny rozpoczęło się przed około 
4,5—5 tys. lat (schyłek transgresji litorynowej).

2. Narastanie mierzei Karasiborskiej rozpoczęło się prawdopodobnie 
nieco wcześniej niż mierzei Przytorskiej.

3. Miąższość międzywydmowych jęzorów torfowych jest największa 
(ponad 2,5 m) u nasady mierzei i zmniejsza się stopniowo w jej partiach 
distalnych.
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4. Przeciętną szybkość przyrastania torfu w międzywydmowych tor
fowiskach Bramy Świny określono na 5,3 cm/l 00 lat.

Powyższe rezultaty potwierdzają zasadniczą słuszność naszych wcześ
niejszych poglądów na historię procesu bielicowego w rejonie Bramy 
Świny [3] i dają dobrą podstawę dla prowadzonych obecnie dalszych ba
dań paleopedologicznych w pasie przybałtyckim.

LITERATURA

[1] G o r b u n o w  N.  I., P r u s i n k i e w i c z  Z., G r a d u s o w  В. P.: Obrazowanije 
glinistych minierałow w  podzolistych poczwach na piesczanych porodach raz- 
nogo wozrasta. Poczwowiedien. 8, 1963, s. 48—57.

[2] K e i l h a c k  K.: Die Verlandung der Swinepforte. Jahrbuch der Königlich 
Preusischen Geologischen Landesanstalt, 32, 2, 1911, 209—244.

[3] P r u s i n k i e w i c z  Z.: Zagadnienia leśno-gleboznawcze na obszarze wydm  
nadmorskich Bramy Świny. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, t. 7, 
1961, 25—127.

[4] U h  d e n  R.: Beiträge zur Morphologie des Oderhaffgebietes. Jahrbuch der 
Geografischen Gesellschaft, 43/44, 1927, 8—90.

[5] W e r n i c k e  W.: Die Küste der Insel Usedom und Wollin vom Peenemünder 
Haken bis zum Swinhöft. I. Beiheft zum 47/48 Jahrbuch der Pommerschen 
Geographischen Gesellschaft. Greifswald, 1930.

3. ПРУСИНКЕВИЧ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ХРОНОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ НА КОСАХ ВОРОТ СВИНЫ ПО МЕТОДУ 

РАДИОАКТИВНОГО УГЛЕРОДА С-14

Лаборатория П очвоведения Университета им. Н. Коперника, Торунь

Р е з юме
В 1964 г. был проведен зондаж торфяников, выступающих регулярно 

в междудюнных углублениях кос закрывающих т. наз. Ворота Свины (западная 
коса носит название Узнамской или Красиборской, а восточная — Волинской 
или Пжиторской). Степень развития прибалтийских подзолов, происходящих 
из дюнных песков образующих эти косы, обнаруживает большое разнообразие, 
обусловленное долговечием и изменениями климата в периоде нарастания 
кос 3, 1.

Из каждой косы, в пяти наиболее характеристических местах на уровне 
подошвы торфяного слоя были отобраны образцы органических веществ для 
определения абсолютного долговечия по методу радиоактивного углерода С-14.

В результате сделаны нижеследующие выводы:
1. Нарастание кос Ворот Свины началось около 5 тысяч лет тому назад, 

т.е. в атлантическом периоде (в конце литориновой трансгрессии).
2. Нарастание Карсиборской косы вероятно началось немного раньше чем 

Пжиторской.
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3. Мощность междудюнных торфяных отложений является самой большой 
(свыше 2,5 м) у основания косы и постепенно уменьшается в более отдаленных 
местах ея.

4. Средняя скорость нарастания междудюнных торфяников Ворот Свины 
определяется на 5,3 см/100 лет.

Z. PRUSINKIEWICZ

THE C-14 AGE DETERMINATION OF THE SOIL 
CHRONOSEQUENCES ON THE SPITS IN THE SWINA PASS

D epartm ent of Soil Science, C opernicus U niversity , Toruń  

S u m m a r y
In 1964 were performed soundings of peat tongues occuring regularly in the 

depressions between the dunes of the sandy spits of land closing the so called Swina 
Pass (the western bar is called Uznam or Karsibór Spit, the eastern one — Wolin 
or Przytor Spit). The podzols formed from the dune sands building the spits show  
wide differentiation in their development which is conditioned by their geologic 
age and the secular climatic changes in the period of the upbuild of the spits [3, 1].

From the depressions between the dunes were taken samples of the organic 
matter from the basal part of the peats in the most characteristic five places to 
determine its age by radiocarbon method.

Findings:
1. Accretion of the spits in the Swina Pass began some 4.5—5 thousand years 

ago (near the end of Littorina marine transgression).
2. Accretion of the western spit (Karsibór Spit) started probably somewhat 

earlier than of the eastern spit (Przytor Spit).
3. Thickness of the peat tongues is greatest (over 2.5 m) et the proximal parts 

of the spits, diminishing gradually in its distal parts.
4. The average rate of peat accretion in the peat deposits between the dunes 

of Swina Pass was determined at 5.3 cm/100 years.


