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Mierzeja - przedłużenie zasadniczego lądu stałego, lub jego 
półwyspu, usypane przez morskie fale przybrzeżne. 



 Zachodnia część Mierzei Łebskiej w odległości 
2,7km na północny-wchód od latarni morskiej w 
Czołpinie 

 Otwory badawcze: Łeba-93, Łeba-93A i Łeba-
172 
 

Obszar i zakres badań 





Rodzaj i następstwo osadów serii morsko-lagunowej w 
analizowanych trzech profilach jest praktycznie biorąc 
taki sam. 

Korelacja analizowanych profili 



 Analiza uziarnienia – w celu poznania profilu 
litostratygraficznego – 101 prób (Łeba-93) – Laboratorium 
Zakładu Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 

 Analizy geochemiczne - (Łeba-93) -73 próbki (Poznań) 
 26 prób – badania malakologiczne (Oddział Geologii Morza 

PIG w Gdańsku) , mikrofaunistyczne, flora okrzemkowa 
(Zakład Paleooceanologii Instytutu Nauk o Morzu, 
Uniwersytet Szczeciński) 

 Określenie wieku radiowęglowego muszli Cardium (Zakład 
Zastosowań Radioizotopów Instytutu Fizyki Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach) oraz składu izotopowego węgla i tlenu 
(Laboratorium Spektrometrii Mas Instytutu Fizyki 
Uniwersytetu Marii Curie-Słodowskiej w Lublinie) -   24 
próbki Łeba-93A i Łeba-172 



Wyniki 
datowania 
radiowęglowego 
oraz pomiaru 
składu izotopów 
stabilnych węgla 
i tlenu w 
próbkach 
Cardium 



Fazy i subfazy holoceńskiej transgresji Bałtyku w rejonie Mierzei Łebskiej 



Statystyczna analiza dat radiowęglowych 
 

 Polska strefa ekonomiczna oznacza należący do Polski to 
obszar południowego Bałtyku o powierzchni około 35000km2 

 250 stanowisk – liczba dat – ponad 500 
 Analiza na podstawie materiałów znajdujących się w Banku 

danych w Oddziale Geologii Morza Państwowego Instytutu 
Geologii 

 508 wyników datowania (488 – pochodzi z laboratorium 14C w 
Gliwicach, pozostałe zostały wykonane w laboratoriach 
zagranicznych 

 Nie wykorzystano dat pochodzących ze stanowisk 
archeologicznych i zakorzenionych pni 
 
 



Statystyczna analiza dat radiowęglowych 

 Ostateczny zestaw to 438 dat, który został 
podzielony na cztery podzbiory: 
 Osady drobnoziarniste z różnorodną materią 

organiczną 
 Torfy i gytje 
 Gleby 
 Drewno i węgle drewne 



Problem z datowaniem ze 
względu na niską 
zawartość w próbkach 
substancji organicznych 
nadających się do 
datowania (a także mała 
masa próbek)  

Uzyskano 111 dat  



Substancja organiczna ma 
charakter autogeniczny – 
uzyskiwane wyniki 
datowań dla torfu i gytji są 
bardzo wiarygodne i 
przydatne w 
rekonstrukcjach 
paleogeograficznych. 

253 wyniki datowania 



Gleba kopalna, gleba 
subfosylna, gleba 
torfowa, humus, mada, 
mursz. 

39 dat 



Zbiór dat radiowęglowych 
dla próbek drewna i 
węgli drzewnych 

30 dat 
 
 



Podsumowanie 
 Analiza ta, wykonana dla osadów pogrupowanych pod 

względem litologiczno-genetycznym ilustruje najważniejsze 
zmiany środowiska polskiego obszaru Bałtyku i polskiej strefy 
brzegowej. 

 Ramy czasowe tych zmian: 
 45000 – 22000 BP – okres interpleniglacjału 
 22000 – 14500BP – brak dat, obecność pokrywy lodowej 
 14500 – 5000BP – okres deglacjacji południowego Bałtyku i 

rozwój obszaru w warunkach lądowych 
 8800 – 5000BP – okres transgresji morza litorynowego  
 3000BP – do dzisiaj – okres rozwoju procesów 

wydmotwórczych, a następnie glebo twórczych w obszarach 
mierzejowych współczesnego brzegu (intensywny rozwój 
gleb - 2000 lat temu)  
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Dziękuję za uwagę! 
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