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Osady plejstoceńskie z Huby (Karpaty Zachodnie)
– wstępne wyniki badań geologicznych i palinologicznych 

Pollen-bearing Middle Pleistocene deposits at Huba (West Carpathians, Poland): 
preliminary results of geological and palynological research
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Abstract. Fresh-water Pleistocene deposits at Huba were exposed at southern 
slopes of the Gorce Mountain Range, in the Nowy Targ Intramontane Basin 
(West Carpathians, Poland). (1) Pollen-bearing lacustrine sediments (clays, 
sandy and silty, with sand intercalations, > 5.75 m thick – bottom not exposed) 
occur in lower part of the section. Their pollen diagram indicates middle to 
late climatic phases of the Masovian (Mindel/Riss) Interglacial. The lacustrine 
sediments are overlain by: (2) Fluvioglacial/fl uvial gravel cover (5–8 m thick) 
which belongs to a system of river terraces correlatable with the Riss Glacia-
tion of the Tatra Mountains. The pollen-bearing lacustrine sediments at Huba 
are, so far, the fi rst and the only site of the Mindel/Riss Interglacial deposits 
in the West Carpathians.
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DOTYCHCZASOWE BADANIA PALEOBOTANICZNE 
NA TERENIE PIENIN 

Badania paleobotaniczne na terenie Pienin (Ryc. 1) 
były dotychczas prowadzone głównie nad fl orami 
glacjalnymi Vistulianu, m.in. w Dziadowych 
Kątach koło Grywałdu (Środoń 1952) i w Kątach 
koło Sromowiec Wyżnich (Dyakowska 1947; 
Mamakowa i in. 1975), a nad sukcesją interstadiału 
oryniackiego (aktualnie interstadiał Brörup) na 
stanowiskach: Maniowy i Brzeziny koło Czorsz-
tyna (Birkenmajer, Środoń 1960). Na podstawie 
badań osadów torfowiskowych w Staszowej koło 
Szczawnicy Wyżnej (Koperowa 1962) oraz na 

Bryjarce (Pawlikowa 1965) rozpoznano sukcesję 
holoceńską na tym terenie.

Okresy starsze od Vistulianu z zaznaczoną gra-
nicą trzeciorzęd-czwartorzęd zostały zarejestro-
wane w profi lu z Mizernej (Szafer 1954; Szafer, 
Oszast 1964), a osady pliocenu z bogatą fl orą ko-
palną w Krościenku nad Dunajcem (Szafer 1946).

AKTUALNE BADANIA PALINOLOGICZNE
NA STANOWISKU W HUBIE

Materiał do badań został zebrany przez K. Bir-
kenmajera i L. Suchlika w 1977 roku. Pobrano 
63 próby, z których większość po przygotowaniu 
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laboratoryjnym okazała się bezpyłkowa. Analizę 
pyłkową wykonano dla 28 prób. Uzyskane wyniki 
przedstawiono na diagramie pyłkowym (Ryc. 2). 
Należy podkreślić, że w większości analizowa-
nych prób ziarna pyłku były w różnym stopniu 
zniszczone, jednym z czynników takiego stanu 
zachowania mógł być transport wodny. 

W profi lu wyznaczono dwa odrębne poziomy 
pyłkowe, rozpoznane jako schyłek okresu mezo-
kratycznego i początek okresu telokratycznego 
interglacjału mazowieckiego. Stosunkowo niska 
frekwencja pyłku, jak również niska procentowa 
zawartość pyłku drzew w spektrach pyłkowych 
(AP) – często niewiele ponad 50%, sugeruje, że 
ziarna pyłku mogły znajdować się w pewnym, 
trudnym do określenia stopniu, na wtórnym złożu.

Opis roślinności na podstawie diagramu 
pyłkowego (Ryc. 2)

Hu-1 Betula-Alnus-Pterocarya L PAZ, Poziom 
pyłkowy III

Teren Huby w schyłkowej części optimum kli-
matycznego interglacjału mazowieckiego był zdo-
minowany przez lasy brzozowe oraz podmokłe 
lasy olszowe z Pterocarya oraz wiązem i wierzbą. 
Typowe dla tej części interglacjału mazowiec-
kiego lasy grądowe z grabem, leszczyną i lipą 
zajmowały niewielką przestrzeń.

Zbiorowiska nad brzegami cieku wodnego 
(dzisiejszy Dunajec) były to w dużej mierze 
wilgotne łąki z dominującym udziałem Poaceae, 
Ranunculaceae, Rubiaceae i Primulaceae oraz 
z Thalictrum. Suchsze siedliska porastały zbioro-
wiska z Ilex. Często występowały również wrzo-
sowiska, w których mogły rosnąć Lycopodium 
oraz zbiorowiska z Artemisia, Helianthemum 
nummularium, z bardzo licznymi astrowatymi 
(Asteraceae), komosowatymi (Chenopodia-
ceae) i in.

Hu-2 Pinus-Picea-NAP L PAZ, Poziom pył-
kowy IV

Zalesienie w końcowej fazie tego poziomu 
osiągnęło maksimum. Dominowały borealne 
lasy sosnowe, początkowo ze znaczną domieszką 
świerka. Mogły w nich występować również 
wrzosowiska oraz paprocie i widłaki. 

Zbiorowiska lasów olszowych z wierzbą zde-
cydowanie się wycofały, pozostając jedynie w ści-
słej strefi e przybrzeżnej. 

Liczne trawy rosły w runie lasów sosnowych, 
jak również mogły tworzyć łąki, początkowo 
dość rozległe w tym okresie. Towarzyszyły im na 
suchych siedliskach Artemisia, Asteraceae, Che-
nopodiaceae, Cichorioideae, Caryophyllaceae. 
Na siedliskach bardziej wilgotnych dominowały 
m.in. Potentilla, Cyperaceae, Ranunculaceae, 

Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk badań paleobotanicznych czwartorzędu na terenie Pienin. 
Locations of sites of palaeobotanical investigations on Quaternary in the Pieniny Mts.
1. Huba, 2. Maniowy (Birkenmajer, Środoń 1960), 3. Mizerna (Szafer 1954; Szafer, Oszast 1964), 4. Brzeziny (Birkenmajer, 
Środoń 1960), 5. Kąty (Dyakowska 1947; Mamakowa i in. 1975), 6. Dziadowe Kąty (Środoń 1952), 7. Bryjarka (Pawlikowa 
1965), 8. Staszowa (Koperowa 1962).

WARSZAWA
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Ryc. 2. Skrócony diagram pyłkowy 
profi lu z Huby.
Percentage pollen diagram of the
Huba profi le.
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Apiaceae, Rosaceae, Rubiaceae, Brassicaceae 
i Primulaceae. 

Liczne zarodniki Sphagnum wskazują na 
obecność torfowiska.

Chronostratygrafi a

Charakterystyczna konfi guracja taksonów po-
zwala stwierdzić, że badany profi l reprezentuje 
interglacjał mazowiecki w obrębie środkowego 
plejstocenu (w ujęciu stratygrafi i wg Lindnera 
i in. 2004). 

Występowanie ziaren pyłku Pterocarya w tak 
wysokich ilościach (ok. 6,5%, Hu-1 Betula-Alnus-
Pterocarya) wskazuje jednoznacznie na przynależ-
ność tego odcinka badanego profi lu do schyłkowej 
części optimum klimatycznego interglacjału mazo-
wieckiego. Dodatkowo fakt ten jest podkreślony 
przez pojawienie się grabu (Carpinus) i świerka 
(Picea) przy bardzo niskim udziale ziaren pyłku 
sosny (Pinus). Drugi opisany poziom pyłkowy 
– Hu-2 Pinus-Picea-NAP – z dominującym pył-
kiem sosny (Pinus) oraz początkowo dość liczne 
występującym pyłkiem świerka (Picea) wskazuje 
na początek IV okresu pyłkowego interglacjału 
mazowieckiego (Szafer 1953).

Dotychczas równowiekowe osady na terenie 
Karpat stwierdzono jedynie w utworach fosyl-
nego jeziora Stonava – ok. 20 km na wschód od 
Ostrawy w Czechach (Břizová 1994). Huba jest 
pierwszym stanowiskiem interglacjału mazowiec-
kiego w polskiej części Karpat.
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