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PRZEDMOWA II

K om itet Badań Czwartorzędu jest kom itetem  interdyscyplinarnym , 
k tóry  łączy problem  poznania h istorii i procesów przebiegających w cią
gu ostatniego miliona la t dziejów Ziemi. Nauki zajm ujące się tym  za
gadnieniem  rozw inęły się na tle badań geomorfologicznych, ale w krót
ce dołączyła do nich peloezoologia, peleobotanika, archeologia i k lim a
tologia, a następnie m etody geochronologiczne oparte na badaniach 
fizykochemicznych i chemicznych. W badaniach tych bierze również 
udział gleboznawstwo stw arzając nowy kierunek paleopedologii, w k tó 
rych mimo oporów zastosowano do badań gleb kopalnych analogiczne 
m etody, jak  dla gleb współczesnych.

W spółpraca tych wszystkch nauk przy badaniach czw artorzędu oka
zała się nadzwyczaj owocna, gdyż każda z nich dorzucała nowe fak ty  
lub weryfikow ała poprzednio wyprowadzone wnioski.

Dziś są one już oparte na dobrej skali geddhronologicznej i dośq 
ścisłych m etodach dokładnego datow ania. Jest ono w danym  w ypadku 
niezm iernie ważne, gdyż wbrew  daw nym  poglądom wiadomo już, że 
przebieg zjawisk w czwartorzędzie odbywał się względnie szybko. Posz
czególne fazy przem ian fizjograficznych następow ały ' po sobie w  sto
sunkowo krótkim  czasie, m ierzone etapam i rozwoju ludzkości, a naw et 
dziejów historycznych.

Obecnie można stwierdzić, że najm łodszy utw ór geologiczny, jakim  
jest gleba, powstał nie w w yniku jednorazowego i jednolitego procesu, 
ale jest rezultatem  kolejnych przem ian klim atycznych i florystycznych, 
na których kładzie piętno ostatnia faza współczesna, a w glebach ko
palnych okres panowania w arunków  optym alnych, zachowując re lik ty  
wcześniejszych i późniejszych etapów jej rozwoju.

Glebami kopalnym i, k tóre w Polsce zwróciły na siebie uwagę jesz
cze w latach dwudziestych, były, obok gleb w  seriach lessowych, gle
by śródwydmowe, odnalezione przez archeologów. Ale wiekowa i k li
m atyczna ich in terp re tac ja  opierała się wyłącznie na danych prehisto
rycznych i budziła wiele wątpliwości. Gleby te  zaczęły budzić zainte
resowanie gleboznawców dopiero w latach sześćdziesiątych, gdy na in 
nych terenach wykazano, żę chociaż ulegają one pewnym  zmianom
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w stosunku do gleb współczesnych, zachow ują jednak cechy charak te
rystyczne profilu  glebowego pozwalające jednocześnie rozpoznać ich typ 
pierw otny.

Pow ażny postęp wykazały w tedy badania gleb wydm owych na Po
morzu prowadzone przez Z. Prusinkiewicza.

Zachęciło to do ponownego zainteresow ania się śródwydm owym i gle
bami kopalnym i okolic W arszawy, które były najlepiej znane.

Badania geologiczne prowadzone w .tym rejonie przez M. D. B ara
niecką przyniosły wiadomości o wielu nowych interesujących profilach 
wydm owych z dobrze zachowanymi glebami kopalnym i./Pozw oliło  to 
K. K oneckiej-B etley na opracowanie ich pod względem pedologicznym. 
Nawiązano również do niedaw no opracowanego bardzo starannie przez 
R. Szilda stanow iska archeologicznego w Całowaniu, w którym  także 
w ystępują gleby kopalne. W wielu badanych stanow iskach oznaczenie 
wieku tych gleb poparte zosta ło . datow aniem  radiowęglowym.

Przeprowadzane badania uzupełniono w ynikam i badań palinologicz- 
nych wykonanych specjalnie przez Z. Borówko-Dłużakową i Z. Jańczyk- 
-Kopikową. Dö ostatecznego sform ułow ania dobiegły również prace 
J. Kobendziny nad wydm am i Puszczy Kam pinoskiej.

Uwzględniając duży postęp w badaniach wydm  na Mazowszu, Ko
m itet Badań Czw artorzędu wspólnie z Polskim  Tow arzystw em  Glebo
znawczym w ysunęli koncepcję zorganizowania przez K. Konecką-Bet- 
ley i M. D. Baraniecką konferencji terenow ej poświęconej tem u zagad
nieniu.

Przy okazji tej konferencji dokonano pewnego podsum owania w y
ników badań nad wydm am i i glebami kopalnym i okolic W arszawy. 
Przedstaw ia je niniejsza publikacja.

Prof. dr Stefan Zbigniew Różycki 
przewodniczący 

Komitetu Badań Czwartorzędu

Und FOREWORD

The Com m itte of Q uaternary  Research is an in terdisciplinai unit, 
joining the problem s of the recognition of history  and the processes 
running w ith in  the last m illion years of the our globe’s history. Studies 
on this problem  developed on the background of geomorphological in 
vestigations, bu t soon paleozoology, paleobotany, archeology and clim a
tology and then geochronological m ethods based on physico-chem ical 
and chemical investigations joined them. Also pedology participates in 
these investigations creating a new discipline of paleopedology, in 
which, despite some resistances, the m ethods applied to contem porary



Przedmowa II 5

soils are applied to fossil soils too.
The cooperation of all the disciplines applied in q u a te rnary  inve

stigation proved to be very  effective, as each of them  revealed new 
facts or verified the already draw n conclusions.

At present they  are based on a good geochronological scale and on 
ra the r exact m ethods of an accurate dating. That is extrem ely  im por
tan t in this case, as, despite previous views, it is already known that the 
course of processes in the Q uaternary  period was rela tively  quick. P a r
ticu lar phases of physiographic transform ations occurred a fte r one ano
ther in a re la tive ly  short period, m easured by the hum anity  develop
m ent stages or even by historical events.

At present it can be stated  th a t the young geological form ation, i.e. 
soil, developed not in a single and uniform  process, bu t it  is a resu lt of 
successive climatological and floristic changes, on which the last, con
tem porary  phase, left its im print, w hereas in fossil soils the predom i
nance of optim um  conditions was for them  of particu la r im portance 
(with preservation of relicts of earlier and la te r  stages of the ir deve
lopment).

Fossil dune soils (beside soils in loess series) discovered by arche- 
ologists drew  atten tion  still in 1920ies. N evertheless, their chronologi
cal and climatic in terp re ta tion  was based exclusively on prehistoric 
data and thus aw akened m any doubts. Soil scientists 'began to show 
in terest in these soils in 1960ies only, w hen it was proved th a t — de
spite certain  changes in relation to contem porary soils — they  preser
ved features characteristic for a soil profile, enabling at the some tim e 
to recognize their prim ary  type.

A considerable progress in this scope occurred in connection w ith 
investigations of dune soils in the W estern Pom m erania, carried out 
by Z. Prusinkiew icz. It led to a new in terest in fossil dune soils in the 
W arsaw environs, where they were recognized at best.

Geological investigations carried out in th a t region by M. D. B ara
niecka enabled to recognize new in teresting  dune profiles w ith well 
preserved fossil soils. It rendered possible to elaborate by K. Konecka- 
-B etley these soils from  the pedological point of view. The reference 
was also made to the archeological site a t Całowanie, w ith  occurrence 
also of fossil soils, investigated very  carefully  by R. Schild. In m any 
sites investigated the determ ination of age of the soils was confirmed 
by the radiocarbon dating.

The above studies were supplem ented by the palynologie investi
gations, carried out by Z. Borówko-Dłużakowa and Z. Jańęzyk-K opi- 
kowa. Also works of J. Kobendzina on dunes of the Kampinos Prim ea- 
val Forest have been completed.

Taking into consideration a great progress in the investigations con
cerning dunes in the Mazowsze region, the Com m ittee of Q uaternary
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Research and the Polish Soil Science Society, pu t the proposal to o r
ganize by K. K oneçka-Betley and M. D. Baraniecka a field conference 
on this problem . The results of investigations on dunes and fossil soils 
in the W arsaw environs were partly  sum m arized at the conference. 
They are presented in this volume.

Prof. dr Stefan Zbigniew Różycki 
Chairman of the Quaternary Study  

Committee


