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Abstract: The main aim of this article was to estimate the time of accumulation of organic sediments from 
Eemian interglacial, found in inter-clay layers. Palynological analysis was done for the samples of sediments. 
They were taken within the area of Poznań at the sites of geotechnical and geological research. Rebuilding of 
city-stadium in Bułgarska street was a good opportunity to core the organic sediments interlying the morainic 
clays which were accumulated during the Mazovian and Vistulian glaciation. Layers lying between the clays 
contain organic material very often and this was the case this time. Palynological analysis revealed accumula-
tion of these organic sediments during the 5th and 6th period of Eemian Interglacial according to the biostra-
tygraphical classification of Tobolski (1991).
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WSTĘP

Na terenie miasta Poznania w obrębie utworów międzyglinowych występują 
osady pochodzenia organicznego. W czasie badań geotechnicznych lub geolo-
giczno-inżynierskich wykonywanych przy ul.: Murawa, Opłotki, Rydlewskich 
oraz przy stadionie piłkarskim na ul. Bułgarskiej pobrano próbki tych osadów 
w celu wykonania analiz palinologicznych. Pozwalają one, w zestawieniu z wy-
nikami badań dla podobnych stanowisk w Winiarach, Głównej i Szelągu, na 
pełniejsze określenie pozycji stratygraficznej osadów międzyglinowych i glin 
morenowych na terenie Poznania oraz okolic. Prezentowane wyniki są również 
wkładem w poznanie zasięgu występowania osadów interglacjału eemskiego 
w analizowanym rejonie.

TEREN BADAŃ ORAZ SZKIC GEOMORFOLOGICZNY

Teren badań obejmuje lewy brzeg Warty miasta Poznań. W granicach admi-
nistracyjnych miasta i jego najbliższych okolicach można wyróżnić następujące 
elementy geomorfologiczne:
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 – strefa moren czołowych; stanowią część główną ciągu czołowomorenowego 
stadiału poznańskiego, podstawowymi elementami reprezentującymi strefę 
moren czołowych na północy Poznania są Góra Morasko i Góra Dziewicza;

 – równiny dennomorenowe; są dominującą formą geomorfologiczną, gdzie 
w granicach miasta Poznań występuje wysoczyzna morenowa typu płaskie-
go o wysokościach względnych sięgających od 2 do 5 m i spadkach do 2°; 
według Bartkowskiego (1957) w południowej części miasta zalega na wyso-
kościach 80–85 m n.p.m. (poziom A), a w części północnej u podnóża more-
ny czołowej Moraska na wysokości 90–100 m n.p.m. (poziom B); 

 – równiny sandrowe współbudujące równiny dennomorenowe zbudowane 
z piasków wodnolodowcowych; Biedrowski (1968), opierając się na istnie-
jącej literaturze i własnych badaniach w rejonie Poznania, wyróżnił następu-
jące sandry: Lusowski, Junikowski, Strzeszyński, Piątkowski, Naramowicki, 
Kiciński i Głównej. Formy te powstały na przedpolu lądolodu zlodowacenia 
północnopolskiego fazy poznańskiej;

 – rynny i doliny rozcinające równiny dennomorenowe; główne osie morfo-
logiczne w rejonie Poznania to: dolina Warty o przebiegu północ–południe 
oraz rynny subglacjalne Cybiny–Bogdanki i Strumienia Junikowskiego; ryn-
ny te są dużymi formami o szerokości 0,5 km i głębokości 20–30 m, wypeł-
nione przez osady plejstoceńskie (zastoiskowe i korytowe), a powyżej przez 
holoceńskie, w tym pochodzenia roślinnego (torfy, namuły);

 – terasy akumulacyjno-erozyjne rozmieszczone wzdłuż Warty, Bartkowski 
(1957) wydzielił siedem teras;

 – równiny zastoiskowe, są to przeważnie pozytywne formy terenu zbudowane 
z osadów zastoiskowych i powstałe w szczelinach lodowca, do najważniej-
szych wzniesień należą wzgórza Św. Wojciecha, Góra Przemysława oraz re-
jon dworca autobusowego na Śródce.

Otwory badawcze wykonano na terenie wysoczyzny morenowej nazwanej 
przez Deję (1969) Wysoczyzną Jeżycką (obszar położony między ul. Dąbrow-
skiego i rynną Strumienia Junikowskiego a przełomowym odcinkiem doliny 
Warty) oraz Wysoczyzną Winiarską (na północ od doliny Bogdanki).

W podziale geomorfologicznym zaprezentowanym przez Kondrackiego 
(1998) analizowana część miasta położona jest na Pojezierzu Poznańskim, gra-
nicząc od wschodu z Poznańskim Przełomem Warty.

LOKALIZACJA STANOWISK I METODY BADAŃ

Otwory badawcze zostały odwiercone w czasie badań geotechnicznych 
oraz geologiczno-inżynierskich na potrzeby budowy lub rozbudowy istnie-
jących obiektów. Najpełniejszy profil osadów organicznych został pobra-
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ny i przebadany z otworu nr 1 z rejonu ul. Bułgarskiej. Z pozostałych punk-
tów pobrano pojedyncze próbki (nr 2 ul. Rydlewskich, nr 3 ul. Murawa, nr 4 
ul. Opłotki). 

Do badań palinologicznych pobierano próby o objętości około 2–3 cm3 
i poddawano je standardowej obróbce laboratoryjnej (Berglund, Ralska-Jasie-
wiczowa 1986). Jej podstawowym celem było usunięcie mineralnych części 
osadu, które utrudniają, a często uniemożliwiają wykonanie preparatu mikro-
skopowego. Pozostałą część osadu poddano maceracji za pomocą mieszaniny 
bezwodnika kwasu octowego i stężonego kwasu siarkowego w proporcji 9:1. 
Tak przygotowany materiał przepłukiwano w kwasie octowym i wodzie desty-
lowanej, a następnie zatopiono w glicerynie, co umożliwia wieloletnie przecho-
wanie prób palinologicznych w laboratorium Zakładu Biogeografii i Paleoeko-
logii w celach porównawczych. Właściwa analiza palinologiczna obejmowała 
jakościową i ilościową identyfikację sporomorf znajdujących się w preparacie 
mikroskopowym. Do zliczania stosowano powiększenie 400x. 

Niestety, ze względu na niską frekwencję ziaren pyłku w analizowanych 
próbach nie w każdym przypadku było możliwe dotrzymanie zasady zliczania 
minimalnej liczby 500 sporomorf, która pozwala na statystyczne porównanie 
otrzymanych wyników. Fakt ten spowodowany był wysokim udziałem substan-
cji mineralnej w badanych warstwach osadów rzecznych oraz często złym sta-
nem zachowania pyłku. W próbach starano się oznaczyć 300–400 sporomorf, 
każdorazowo liczono co najmniej jeden pełny preparat o powierzchni 400 mm2. 
W przypadku prób o niskiej frekwencji liczono dwa preparaty. Najniższą frek-
wencją charakteryzowały się osady ze stanowiska przy ul. Opłotki (Komorniki), 
gdzie suma ziaren pyłku drzew, krzewów i roślin zielnych (AP + NAP = 100%, 
tzw. suma kalkulacyjna) wyniosła 128 ziaren. Uzyskane wyniki wszystkich prób 
przeliczono na procentowy udział w stosunku do zdefiniowanej sumy kalkula-
cyjnej.

Na podstawie ilościowego i jakościowego składu poszczególnych spektrów 
pyłkowych przeprowadzono wnioskowanie dotyczące czasu ich akumulacji.

CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA ANALIZOWANEGO 
TERENU

W przekroju geologicznym w regionie Wielkopolski wyróżnić można trzy 
różne zespoły skalne (Grocholski 1991): 
1. skały wieku przedpermskiego, które zostały sfałdowane, z okresu ruchów 

górotwórczych orogenezy waryscyjskiej;
2. skały mezozoiczne ze skałami młodszego permu; osady te są nachylone 

zgodnie w kierunku północnym lub północno-wschodnim, tworząc tzw. mo-
noklinę zaburzoną lokalnie wysadami soli cechsztyńskiej i formami dysloka-
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cji nieciągłej w postaci uskoków, które sprzyjają tworzeniu zrębów i rowów 
tektonicznych;

3. utwory kenozoiczne – warstwy najmłodsze zalegające prawie poziomo.

Rejon Poznania leży na granicy dwóch jednostek geologiczno-tektonicznych: 
monokliny przedsudeckiej i synklinorium szczecińsko-łódzko-miechowskiego 
(Pożarski 1974). Istotną formą geologiczno-strukturalną występującą w rejonie 
Poznania jest rów tektoniczny Poznań–Gostyń. Jest to paleogeńsko-neogeńska 
paleostruktura ciągnąca się od Poznania po Gostyń (Ciuk 1978). Strukturę tą 
wypełniają głównie osady neogeńskie z grubymi pokładami węgli brunatnych 
(Ciuk 1965). Na lewym brzegu Warty przeprowadzono głęboki otwór poszuki-
wawczy: GN-1 Ławica (głębokość końcowa – 3652 m). Litologię i stratygrafię 
otworu IG-1 Ławica przedstawiono na rycinie 1, gdzie opis sedymentologiczny 
przedstawiono za Grocholskim (1991). 

W prezentowanym profilu osady górnego mezozoiku zostały określone jako 
kredy górnej, co jest zgodne z opisem przedstawionym w Katalogu wierceń 
przebijających utwory kenozoiku, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1971, 
oraz według Grocholskiego (1991). Natomiast według Dadleza i współpracow-
ników, (2000) oraz Jaskowiak-Schoeneichowa (1979) utwory te można zakwa-
lifikować do górnej jury.

Na podłożu mezozoicznym zostały odłożone osady trzeciorzędowe. Osady 
trzeciorzędowe Wielkopolski złożone są z utworów: eocenu górnego, oligoce-
nu, miocenu i pliocenu (Ciuk 1978). Reprezentują je osady morskie, brakiczne 
i lądowe. Pierwsze przeważają głównie w paleogenie, drugie w neogenie (Od-
rzywolska-Bieńkowa i in. 1979). Utwory trzeciorzędowe zachodniej części Niżu 
Polskiego, w skład którego wchodzi Wielkopolska, rozwinęły się w obrębie roz-
ległego, epikontynentalnego basenu sedymentacyjnego, ciągnącego się od Morza 
Północnego przez Niemcy i Polskę po Białoruś (Piwocki 2002). Akumulację osa-
dów neogeńskich, na analizowanym terenie, kończą iły serii/formacji poznańskiej 
barwy pstrej lub zielononiebieskiej o stropie na rzędnej około 20–60 m n.p.m. 

Osady plejstoceńskie i holoceńskie występują w przypowierzchniowej budo-
wie geologicznej na całym analizowanym terenie. Do utworów wieku plejsto-
ceńskiego zaliczyć można osady: bezpośredniej akumulacji zlodowaceń połu-
dniowopolskich, środkowopolskich, międzyglinowe, bezpośredniej akumulacji 
zlodowaceń północnopolskich, zastoiskowe powstałe pomiędzy fazą leszczyń-
ską i poznańską oraz fluwioglacjalne fazy poznańskiej spoczywające na glinach 
zwałowych zlodowaceń północnopolskich. 

Na obszarach wysoczyznowych bezpośrednio na stropie iłów trzeciorzędo-
wych zalega pakiet glin zlodowaceń południowopolskich i środkowopolskich. 
Gliny najstarszych zlodowaceń wypełniają obniżenia podłoża podczwartorzędo-
wego. Na najstarszych glinach odłożone są gliny morenowe zlodowaceń środ-
kowopolskich: zlodowacenia Odry i Warty. Przeważnie utwory z tych dwóch 
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zlodowaceń tworzą wspólny pakiet, ale również mogą być rozdzielone piaskami 
wodnolodowcowymi. Osady zlodowacenia warty to przede wszystkim sedymen-
tacja glin morenowych o miąższości do 30 m. Sedymentację okresu zlodowaceń 
środkowopolskich kończą piaski i żwiry wodnolodowcowe (Chmal 1997) o lo-
kalnym rozpowszechnieniu. Osady międzyglinowe to przede wszystkim utwory 
interglacjału eemskiego. W okresie tym nastąpiła erozja wcześniejszych osadów. 
Utwory interglacjału eemskiego to utwory jeziorne: gytie, torfy i mułki zasto-
iskowe oraz osady piaszczyste przeważnie drobnoziarniste. Do osadów organo-
genicznych zaliczyć należy również szczątki drewna (Chmal 1997). Orientacyjny 
zasięg utworów międzyglinowych za Dąbrowskim (1999) opisano na rycinie 2.

Ryc. 1. Litologia i stratygrafia otworu GN-1
Fig. 1. Lithology and stratigraphy of core GN-1
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Wkroczenie ostatniego lądolodu na analizowany obszar zapisane zostało 
w pierwszej kolejności sedymentacją mułków piaszczystych zastoiskowych 
(Chmal 1997). Mułki zastoiskowe występują lokalnie, większym rozprzestrze-
nieniem charakteryzują się piaski i żwiry wodnolodowcowe dolne pochodzące 
z transgresji lądolodu fazy leszczyńskiej. Piaski i mułki mogą również pocho-
dzić z interglacjału eemskiego. Glina morenowa fazy leszczyńskiej ma miąż-
szość kilkumetrową, rzadko przekracza 10 m i jest silnie spiaszczona. 

Ryc. 2. Mapa dokumentacyjna, położenie stanowisk omawianych badań
Fig. 2. Location of the discussed research sites
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Odmienna budowa geologiczna występuje w rejonach dolin rzecznych, na 
przykład Bogdanki czy Strumienia Junikowskiego. Doliny te głęboko wcinają 
się w podłoże do stropu glin morenowych zlodowacenia środkowopolskiego lub 
stropu iłów (w przypadku doliny Bogdanki nawet głębiej) i wypełnione są osa-
dami zastoiskowymi odłożonymi głównie w okresie pomiędzy fazą leszczyńską 
i fazą poznańską. Osady zastoiskowe przykryte zostały utworami wodnolodow-
cowymi, w które wcięły się holoceńskie cieki, w wyniku czego odłożone zostały 
głównie grunty organiczne. 

W fazie poznańskiej w czasie stacjonowania lądolodu na północ od Pozna-
nia, na linii Góra Moraska i Dziewicza, nastąpiło kształtowanie sandrów tego 
rejonu. Północną, marginalną strefę odwodnienia lądolodu wyznacza ciąg pa-
górków moreny czołowej fazy poznańskiej zlodowacenia północnopolskiego, 
których wiek określa Kozarski (1995) na około 18 400 lat BP. W rejonie Pozna-
nia Biedrowski (1968) opisał następujące sandry: Lusowski, Junikowski, Strze-
szyński, Piątkowski, Naramowicki, Kiciński i Głównej. Na lewym brzegu Warty 
w obrębie miasta Poznań występują osady wodnolodowcowe (piaski drobne, 
średnie, rzadziej grubsze) sandrów Junikowskiego, Strzeszyńskiego i Piątkow-
skiego o miąższości do kilku metrów.

Do osadów uformowanych w holocenie należą osady aluwialne wypełnia-
jące doliny rzeczne wykształcone w facji korytowej, pozakorytowe (rozlewi-
skowe, zastoiskowe) i starorzeczy (bagiennej – organicznej). Odmienną katego-
rię gruntów stanowią utwory pochodzenia antropogenicznego, tzw. kulturowe, 
związane z działalnością ludzką na przestrzeni wieków.

Na rycinie 3 przedstawiono poglądowy przekrój geologiczny plejstocenu le-
wobrzeżnego Poznania, natomiast na rycinie 4 przebieg tego przekroju. 

WYNIKI BADAŃ PALINOLOGICZNYCH NA TLE WYNIKÓW 
WCZEŚNIEJSZYCH BADAŃ GRUNTÓW ORGANICZNYCH 

STANOWISK INTERGLACJAŁU EEMSKIGO

Badania palinologiczne omawianych osadów organicznych wskazują na ich 
akumulację podczas ciepłych okresów interglacjalnych. Wszystkie analizowane 
spektra cechuje leśny charakter odzwierciedlonej roślinności z dominacją zbio-
rowisk liściastych zrzucających liście na zimę lub lasów iglastych z dominacją 
sosny i świerka. Wśród taksonów leśnych najwyższą frekwencję na stanowi-
skach ul. Murawa, ul. Rydlewskich oraz ul. Opłotki wykazały ziarna pyłku lesz-
czyny i grabu oraz olszy. Mniej liczebnie występował pyłek: dębu, lipy, wiązu 
i jesionu. Osady ze stadionu na ul. Bułgarskiej cechowała najwyższa procen-
towa zawartość ziaren pyłku sosny i brzozy, a następnie grabu i pozostałych 
drzew mezofilnych (ryc. 5). Wyraźnie zaznacza się też udział świerka. Ogól-
nie w próbach jest bardzo niewiele ziaren pyłku roślin zielnych. Są to głównie: 
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trawy (Poaceae), bylica (Artemisia sp.), szczaw (Rumex acetosa/acetosella typ), 
pokrzywa (Urtica sp.) i kilka innych występujących pojedynczo. W grupie spo-
romorf klasyfikowanych jako składniki lokalnych zbiorowisk roślinnych stwier-
dzono najwięcej pyłku turzycowatych (Carex typ, Cyperaceae) oraz zarodni-
ki paproci (monolete fern spores) i skrzypów (Equisetum sp.). Praktycznie nie 
występowały ziarna pyłku roślin wodnych, z wyjątkiem nielicznych cenobiów 
Pediastrum, należących do grupy zielenic, składników planktonu jeziornego. 
Ich obecności jednak nie należy łączyć z wodnym środowiskiem akumulacji 
osadów organicznych, gdyż pojedyncze występowanie tych glonów może być 
następstwem okresowego zalewu terenów wilgotnych, związanego na przykład 
z wiosennymi roztopami. W kilku spektrach występują pojedyncze ziarna je-
mioły (Viscum sp.) i bluszczu (Hedera helix).

Charakterystyczną cechą łączącą wszystkie analizowane spektra, z wyjąt-
kiem ul. Bułgarskiej, był ponadto niski udział sosny oraz to, że w żadnym z nich 
nie stwierdzono ziaren pyłku buka (Fagus sylvatica). 

Tak syntetycznie przedstawione rezultaty analizy pyłkowej zestawiono z wy-
nikami wcześniej wykonywanych badań paleobotanicznych na terenie Poznania 
i Wielkopolski (Gołąb, Urbański 1938; Sawicki 1954; Środoń 1956; Deja 1969; 
Tobolski 1991). Stanowiska, które analizowano, były publikowane już nawet 
w okresie przedwojennym, co świadczy o długiej tradycji zainteresowań zwią-
zanych z problematyką geologiczną okolic Poznania. 

Uzyskane wyniki posiadają cechy wyróżniające dla interglacjału eemskiego, 
zdefiniowane przez Mamakową (2003) w syntetycznym opracowaniu zagadnień 
palinostratygraficznych w Polsce. Należą do nich m.in.: 
1. Wysoki udział leszczyny, sięgający 80%, niespotykany w innych interglacja-

łach. W analizowanych osadach udział Corylus avellana nie był tak wysoki 
i wynosił, na ogół, poniżej 50%, ale i tak jest wyróżniający.

2. Wysoki udział świerka i jodły w młodszej części interglacjału. W niektórych 
analizowanych próbach osadów udział świerka sięga około 10%. Biorąc pod 
uwagę słabą zdolność rozprzestrzeniania ziaren pyłku Picea abies i jego 
podreprezentatywność w diagramach pyłkowych, jest to wartość znaczna. 

Do pozostałych cech określających czas akumulacji analizowanych osadów 
na interglacjał eemski zaliczamy:
1. Niski udział ziaren pyłku sosny podczas optimum klimatycznego Eemu. To 

cecha bardzo charakterystyczna ze względu na dużą siłę pylenia Pinus sylve-
stris i jej wyraźną nadreprezentację w diagramach pyłkowych.

2. Brak buka, który nie występuje w sukcesji interglacjału eemskiego i nie zo-
stał stwierdzony w żadnym spektrum badanego materiału. 

W świetle otrzymanych wyników oraz charakterystyki sukcesji roślinnej in-
terglacjału eemskiego przedstawionej przez Tobolskiego (1991) oraz Mamakową 
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(2003) czas akumulacji warstw osadów organicznych z wierceń przy ul. Murawa, 
ul. Rydlewskich oraz ul. Opłotki można określić na poziom 5 „CARPINUS” (To-
bolski 1991), który w interpretacji Mamakowej (2003) jest zdefiniowany jako E5 
„CARPINUS-CORYLUS-ALNUS”. Ten regionalny poziom pyłkowy jest ostat-
nim zaliczanym do środkowego Eemu, czyli najlepszych termicznie warunków 
rozwoju roślinności. Zarówno na stanowiskach wzorcowych z rejonu Konina 
(Tobolski 1991), Zgierza-Rudunki (Jastrzębska-Mamełka 1985), Horoszki (Gra-
noszewski 2003) i innych, oraz w omawianych materiałach w tej fazie stwierdzo-
no pojedyncze ziarna pyłku jemioły (Viscum) i bluszczu (Hedera), które według 
Urbańskiego i Winter (2005) są świadectwem oceanizacji klimatu. Generalnie, 
gatunki te są uznawane za wskaźniki optimum klimatycznego nie tylko podczas 
interglacjału eemskiego, gdyż sygnalizują gorące lata i łagodne zimy z wysoką 
średnią temperatury stycznia (Iversen 1944). 

Osady zebrane ze stadionu przy ul. Bułgarskiej były akumulowane później 
i z uwagi na wysoką zawartość sosny oraz znaczący udział świerka można je łą-
czyć z poziomem 6 „PICEA-ABIES” (Tobolski 1991) lub E6 „PICEA-ABIES-
ALNUS” (Mamakowa 2003).

Na terenie Poznania grunty organiczne były nawiercone jeszcze w pobliżu 
ul. Marcelińskiej/ul. Jesiennej i ul. Raszyńskiej (Deja 1969). Żadne z tych stano-
wisk nie zostało zbadane pod względem flory i fauny. Jednak ze względu na po-
dobieństwo stratygraficzne wykształcenia facjalnego, składu petrograficznego 
i mechanicznego z profilami Szeląga i Winiar wskazują na pochodzenie eemskie 
tych gruntów organicznych (Deja 1969).

Profile geologiczne stanowisk interglacjalnych stwierdzonych na terenie 
miasta Poznań przedstawiono na rycinie 2. Rysunek powstał na podstawie połą-
czenia danych zestawionych przez Deję (1969) oraz nowych stanowisk badaw-
czych opisanych w niniejszym artykule.

Osady interglacjału eemskiego (pod glinami zlodowacenia bałtyckiego) 
oprócz miejsc wskazanych w artykule na terenie Poznania (w tym na Głównej) 
były również udokumentowane w: Swarzędzu, Gortatowie, Kaźmierzu, Muto-
wie koło Szamotuł oraz między Biedruskiem i Obornikami (Dąbrowski 1999).

PODSUMOWANIE

Należy zdecydowanie zaznaczyć, że wykonanie omawianych analiz pył-
kowych w żadnym razie nie wyczerpuje zagadnień związanych z proble ma-
tyką wieków osadów międzyglinowych. Jest to zaledwie kolejny przyczynek 
do pełnego rozpoznania ich charakteru i wieku, które jednakże jest trudne 
do wykonania ze względu na zwartą zabudowę miasta. Natomiast, aby w przy-
szłości możliwe było syntetyczne i podsumowujące opracowanie, konieczne 
jest sukcesywne zbieranie próbek osadów na wszystkich stanowiskach zwią-
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zanych z zabudową lub przebudową obiektów, gdzie profile geologiczne są 
dostępne. 

Czas akumulacji analizowanych warstw osadów organicznych przypadający 
na schyłek środkowej części interglacjału eemskiego w świetle uzyskanych wy-
ników wydaje się bezsporny. Świadczy o tym wiele cech wspólnych zaobserwo-
wanych w uzyskanych wynikach przedstawianych w niniejszym opracowaniu 
oraz w publikacjach dotyczących zmian paleoekologicznych interpretowanych 
na podstawie badań palinologicznych, zwłaszcza dłuższych sekwencji wykona-
nych analiz i podsumowań paleośrodowiskowych, na przykład Tobolski (1991), 
Mamakowa (1988, 1989, 2003). Również zestawienie otrzymanych spektrów 
z wynikami pojedynczych stanowisk Poznania i okolic (Deja 1969, Środoń 
1956; Gołąb, Urbański 1938; Urbański, Winter 2005) potwierdza taką interpre-
tację. Występowanie osadów organicznych wieku eemskiego pomiędzy dwoma 
poziomami glin morenowych pozwala na korelację z utworami bezpośredniej 
akumulacji lądolodów zlodowaceń północnopolskich i środkowopolskich z in-
nymi obszarami na terenie i w okolicach Poznania, ustalając ich pozycję lito-
stratygraficzną. Jest to tym łatwiejsze, że – jak wynika z zebranych materiałów, 
występowanie osadów organogenicznych w utworach międzyglinowych jest 
dosyć powszechne.

Wyniki wykonanych badań wnoszą również wkład w poznanie warunków 
paleoekologicznych i przemian środowiskowych w okresie interglacjału eem-
skiego na terenie środkowej Wielkopolski.
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