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Tre : Analizie malakologicznej poddano materia  muszlowy pochodz cy z pro  lu lessów w Cho-
brzanach ko o Sandomierza. Omawiany pro  l tworzy pionow  cian  o wysoko ci dochodz cej do 
6.5 m. Górn  cz  sekwencji tworz  typowe ó te lessy z pionowymi sp kaniami przykryte przez 
wspó czesn  gleb . W cz ci dolnej pojawia si  laminacja i konkrecje w glanowe. W omawianych osa-
dach rozpoznano sze  gatunków limaków. Wszystkie one nale  do grupy tzw. gatunków lessowych.  
Zmiany w sk adzie i strukturze fauny pozwoli y na wyró nienie kilku zespo ów odpowiadaj cych ce-
chom rodowiska sedymentacyjnego, umo liwiaj cych rekonstrukcje paleoklimatyczne i stratygra  cz-
ne. Wyniki analiz wskazuj , e omawiane osady mo na zaliczy  do najm odszej serii lessowej (lessów 
m odszych górnych) zwi zanych z pleniglacja em zlodowacenia Wis y.  

S owa kluczowe: lessy, malakofauna, rekonstrukcja paleo rodowiska, Vistulian, pleniglacja , po u-
dniowa Polska

Abstract: Malacological analysis was conducted on shell material from loess pro  le in Chobrzany 
village located near Sandomierz. This particular pro  le represents a vertical wall, up to 6.5 m high. 
Its upper part is composed of typical, yellow loess with vertical cracks covered by recent soil. In the 
lower interval the occurrence of poorly visible lamination and carbonate concretions is observed. Six 
species of snails were identi  ed. These belong to the so-called “loess species”. Several types of mollus-
can communities can be distinguished on the basis of faunistic changes. These molluscs’ assemblages 
correspond with the palaeoenvironment and they allow for palaeoclimatic and stratigraphical recon-
structions.  The results of malacological analysis indicate that the loesses in Chobrzany could belong to 
the youngest loess sequence (Upper Younger Loess), which were deposited during Pleniglacial Phase 
of Vistulian.  

Key words: loess, malacofauna, palaeoenvironmental reconstruction, Vistulian, Pleniglacial, Southern 
Poland
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WST P

Lessy s  jednym z najbardziej charakterystycznych typów osadów, które tworzy y si  
w czasie trwania zimnych faz plejstocenu. Powstawa y one jako efekt depozycji py ów wy-
wiewanych sprzed czo a l dolodu i przenoszonych na znaczne niekiedy odleg o ci. Omawia-
ne osady s  szeroko rozprzestrzenione w ca ej Euroazji, a tak e na znacznych obszarach Ame-
ryki Pó nocnej. W Europie tworz  one pokrywy, których mi szo  mo e dochodzi  do kil-
kudziesi ciu metrów. Poszczególne pro  le lessowe reprezentuj  jeden b d  wi cej cykli gla-
cjalnych. Okresy ocieple  (interglacja y i interstadia y) zaznaczaj  si  zwykle zatrzymaniem 
sedymentacji eolicznej i rozwojem pokryw glebowych. Ich obecno  i wykszta cenie stanowi 
jedn  z podstaw stratygra  cznych i paleo rodowiskowych interpretacji pro  li. W lessach do-
brze zachowuj  si  szcz tki organizmów zasiedlaj cych strefy depozycji osadów. Szczegól-
nie istotne dla bada  omawianych utworów s  licznie znajdowane skorupki mi czaków. Na 
wyst powanie limaków i ma y w lessach zwracano uwag  ju  w XIX wieku, ale dopie-
ro w drugiej po owie wieku XX pojawi y si  teoretyczne podstawy dla prowadzenia analiz 
malakologicznych tych osadów. Do literatury zosta  wprowadzony termin „gatunki lessowe” 
(Ložek 1965) obejmuj cy grup  taksonów pospolicie notowan   w wielkiej liczbie stanowisk. 
Jednocze nie Ložek (1965, 1969, 1976) scharakteryzowa  podstawowe typy zespo ów mi -
czaków i wskaza  na ich znaczenie dla rekonstrukcji paleoekologicznych i stratygra  cznych. 
W latach pó niejszych pojawi y si  bardzo liczne opracowania malakofauny pro  li lessowych 
z terenu ca ej Europy rodkowej, zachodniej i po udniowej. Liczne pro  le lessowe z obszaru 
Polski zosta y malakologicznie opracowane g ównie przez S.W. Alexandrowicza (1986, 1991, 
1995), S.W. Alexandrowicza & anczont (1995), Kruka et al. (1996), S.W. Alexandrowicza 
& Lindnera (1997), S.W. Alexandrowicza & G bic  (1997), W.P. Alexandrowicza (1999a, 
1999b, 2001), W.P. Alexandrowicza & Urbana (2002) i innych. Dane dotycz ce nast pstwa 
zespo ów mi czaków wyst puj cych w lessach wskazuj  na znaczn  jednolito  warunków 
klimatycznych i siedliskowych na du ych obszarach Europy.  Dzi ki temu malakofauna daje 
mo liwo  nie tylko rekonstrukcji rodowisk w skali lokalnej czy regionalnej, ale tak e pro-
wadzenia korelacji w skali kontynentu.

Najwi cej opracowanych pod wzgl dem malakologicznym pro  li lessów w Polsce wi -
e si  z ostatnim pi trem zimnym, a g ównie z pleniglacja em zlodowacenia Wis y. Ta seria 

lessowa tworzy du e p aty o mi szo ci dochodz cej nawet do kilkunastu metrów. S  to tzw. 
lessy m odsze górne  (Maruszczak 1980, 1986, 2001) lub lessy m odsze IIB (Jersak 1973). 

Chobrzany le  w obr bie du ego p ata lessowego rozwini tego na terenie Wy yny 
Sandomierskiej. Z tego rejonu pochodzi kilka, szczegó owo opracowanych pod wzgl dem 
litologicznym i stratygra  cznym, pro  li omawianych osadów (por. Maruszczak red. 1991). 
Nie by y tu jednak prowadzone szczegó owe analizy malakologiczne, a w opracowaniach 
mo na jedynie znale  wzmianki o mniej lub bardziej licznym wyst powaniu skorupek mi -
czaków, najcz ciej bez podawania ich przynale no ci gatunkowej.

Pro  l lessów we wsi Chobrzany znajduje si  w W wozie Rafa a ci gn cym si  od przy-
sió ka Chobrzany-Kolonia na po udniowy wschód (Fig. 1). Jako ciekawostk  mo na trakto-
wa  opis tego w wozu zamieszczony na kartach powie ci S. eromskiego Popio y. Jego dnem 
wiedzie droga z obu stron ograniczona pionowymi ciankami lessów, których wysoko  mo e 
dochodzi  do 6.5 m. 
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Lessy tworz ce ciany w wozu wykazuj  si  stosunkowo niewielk  zmienno ci  lito-
logiczn . Pro  l umiejscowiony w po owie jego d ugo ci ods oni  od do u nast puj ce osady 
(Fig. 2 – P):

– 0.00–0.45 m – gleba wspó czesna;
– 0.45–4.00 m – ó te masywne lessy z licznymi pionowymi sp kaniami;
– 4.00–4.40 m – ó te i szare lessy z kilkoma poziomymi warstewkami drobnoziarnistego 

piasku; warstewki piaszczyste maj  mi szo  do 1 cm i s  nieregularnie rozmieszczone 
w obr bie opisywanej warstwy;

– 4.40–5.50 m – ó te masywne lessy z licznymi pionowymi sp kaniami;
– 5.50–6.00 m – ó tawe i rdzawe lessy pozbawione konkrecji w glanowych z wyra n  

poziom  laminacj , miejscami lekko zaburzon ;
– 6.00–6.40 m – zailone lessy z licznymi konkrecjami w glanowymi (kukie kami les-

sowymi) o rednicy dochodz cej do 6 cm (zwykle 3–4 cm); wyst puj  tu niewyra -
ne lady warstwowania poziomego podkre lone obecno ci  rdzawych, wzbogaconych 
w zwi zki elaza lamin.
W ca ej opisanej powy ej sekwencji, z wyj tkiem wspó czesnej gleby, wyst powa y 

liczne skorupki mi czaków. 

Fig. 1. Po o enie stanowiska lessów w Chobrzanach: 1 – miasta, 2 – g ówne drogi, 3 – rzeki i potoki, 
4 – badane stanowisko

Fig. 1. Loesses of outcrop location in Chobrzany: 1 – towns, 2 – main roads, 3 – rivers and streams, 
4 – analyzed outcrop 
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MATERIA  I METODA

Ze stanowiska lessów we wsi Chobrzany pobrano 16 próbek. Poszczególne próbki 
mia y mas  oko o 2 kg i reprezentowa y interwa y o mi szo ci 20–30 cm (Fig. 2 – S). Ze 
wzgl du na wi ksze zró nicowanie litologiczne opróbowanie ni szej cz ci pro  lu by o 
g stsze. Po przeszlamowaniu na sicie o rednicy oczek 0.5 mm i po wysuszeniu zosta y wy-
brane wszystkie ca kowicie zachowane muszle oraz ich fragmenty umo liwiaj ce oznacze-
nia do rangi gatunku. Ustalono liczb  ca ych okazów zgodnie ze schematem opisanym przez 
S.W. Alexandrowicza (1987). Ca y materia  skorupowy obejmowa  tylko sze  gatunków 
limaków l dowych reprezentowanych przez 1312 okazów. Liczba taksonów w poszcze-

gólnych próbkach zmienia a si  od 2 do 5, a liczba okazów od 29 do 149 (Fig. 2 – N). 
Pod wzgl dem sk adu gatunkowego malakofauna ni szej cz ci pro  lu by a nieco bardziej 
zró nicowana. Sk ad gatunkowy fauny i liczebno ci gatunków w poszczególnych próbkach 
prezentuje tabela 1.

Fig. 2. Malakofauna stanowiska lessów w Chobrzanach: P – pro  l, S – próbki, N – liczebno  
gatunków (Nt) i okazów (Ns),  MF – malakofauna; 1 – wspó czesna gleba, 2 – lessy, 3 – piaski, 

4 – laminacja, 5 – konkrecje w glanowe, 6 – gatunki rodowisk otwartych,  7 – gatunki mezo  le

Fig. 2. Malacofauna of loesses in Chobrzany: P – pro  le, S – samples, number of species (Nt) 
and specimens (Ns),  MF – malacofauna; 1 – recent soil, 2 – loesses, 3 – sand,  4 – lamination, 

5 – carbonate concretions, 6 – open-country species, 7 – mesophile species
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Analiza malakologiczna zosta a przeprowadzona przy wykorzystaniu standardowych 
metod opisanych szczegó owo przez Ložka (1964) i S.W. Alexandrowicza (1987). W analizo-
wanym materiale wyst powa y gatunki nale ce tylko do dwóch grup ekologicznych: O – ga-
tunki rodowisk otwartych ( kowe) i M – gatunki mezo  le (o du ej tolerancji ekologicznej). 
Udzia y procentowe gatunków i grup ekologicznych umo liwi y konstrukcj  diagramu ma-
lakologicznego stanowi cego podstaw  dla interpretacji paleoekologicznych (Fig. 2 – MF). 
Zosta y tak e zde  niowane charakterystyczne zespo y mi czaków. Ich nast pstwo umo li-
wi o z jednej strony rekonstrukcj  ewolucji rodowiska, a z drugiej – wnioskowanie stra-
tygra  czne. Analiza statystyczna zosta a wykonana przy u yciu programu PAST (Hammer 
at al. 2001), a do scharakteryzowania stopnia podobie stwa mi dzy próbkami wykorzystano 
formu  Morisity (Morisita 1959). Na tej podstawie skonstruowano dendrogram grupuj cy 
próbki zawieraj ce zespo y fauny o zbli onym sk adzie i strukturze.

MALAKOFAUNA

Malakocenoza rozpoznana na stanowisku w Chobrzanach sk ada si  wy cznie z form 
pospolicie notowanych w pro  lach lessów i obejmuje zaledwie sze  taksonów. W poszcze-
gólnych odcinkach sekwencji ilo ciowe stosunki pomi dzy gatunkami wyra nie si  zmie-
niaj , co jest wiadectwem waha  klimatycznych i determinowanych przez nie zmian cech 
siedlisk zaznaczaj cych si  w czasie sedymentacji osadów.

Pupilla muscorum (L.) – jest to gatunek o du ej tolerancji ekologicznej, a zw aszcza 
termicznej. Zasiedla on stosunkowo suche, otwarte, trawiaste biotopy. Omawiany takson jest 
cz stym sk adnikiem subfosylnych zespo ów zwi zanych zarówno z zimnymi, jak i z ciep y-
mi fazami plejstocenu.  Pospolicie jest notowany tak e z osadów holoce skich. Jest to gatu-
nek holarktyczny o bardzo szerokim areale wyst powania obejmuj cym niemal ca  Europ  
i znaczne obszary Azji. W formacjach lessowych Pupilla muscorum (L.) wyst puje szczegól-
nie licznie w pocz tkowych i schy kowych fazach pleniglacja ów, podczas gdy w okresach 
o szczególnie surowym, polarnym klimacie zwykle zanika. Gatunek ten le znosi intensywn  
akumulacj  py u eolicznego (Rousseau 1985, W.P. Alexandrowicz et al. 2002). W pro  lu 
lessów w Chobrzanach Pupilla muscorum (L.) pojawia si  w dolnym i górnym interwale se-
kwencji, a jej udzia  dochodzi maksymalnie do 32% zespo u (Fig. 2 – MF, 3A).

Pupilla muscorum densegyrata Ložek – jest to takson znany wy cznie z osadów les-
sowych i glin lessopodobnych. Po raz pierwszy forma ta zosta a opisana przez Ložka (1954) 
z plejstoce skich serii lessowych z obszaru Czech. Omawiany gatunek nie wyst puje w osa-
dach interglacjalnych i jest uznawana za takson ca kowicie wymar y w schy ku plejstocenu. 
Przynale no  taksonomiczna Pupilla muscorum densegyrata Ložek jest bardzo dyskusyjna, 
a wielu autorów nie traktuje tej formy jako osobnego podgatunku, uwa aj c j  za ekofor-
m  Pupilla muscorum (L.) przystosowan  do polarnego klimatu (W.P. Alexandrowicz et al. 
2002, opuszy ska 2002). To przystosowanie zaznacza si  g ównie w zmianie wykszta ce-
nia muszli, zw aszcza przez redukcj  uzbrojenia otworu (Fig. 3 – Z) i zgrubienia karkowego 
(Fig. 3 – K). Redukcja ta mo e by  zwi zana z pogarszaj cymi si  w miar  och adzania kli-
matu warunkami ycia i konieczno ci  ograniczenia wydatku energetycznego przeznaczone-
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go na budow  niektórych elementów skorupy. Pupilla muscorum densegyrata Ložek jest po-
spolitym i cz sto wyst puj cym sk adnikiem faun lessowych. Wzrost jej udzia u w pro  lach 
jest najcz ciej skorelowany z stopniowym ograniczaniem frekwencji Pupilla muscorum 
(L.). W najzimniejszych fazach glacja ów omawiany takson wyst puje stosunkowo rzad-
ko (S.W. Alexandrowicz 1985, 1995, W.P. Alexandrowicz et al. 2002, W.P. Alexandrowicz 
& Dmytruk 2007). W pro  lu w Chobrzanach Pupilla muscorum densegyrata Ložek jest licz-
na w dolnej cz ci sekwencji, a szczególnie w interwale 4.40–5.20 m, gdzie stanowi nawet 
powy ej 40% zespo u (Fig. 2 – MF, 3B).

Pupilla loessica  Ložek – jest to najbardziej charakterystyczny sk adnik malakocenoz 
wyst puj cych w lessach. Jako osobny gatunek zosta  wydzielony przez Ložka (1954). Przez 
wiele lat pozycja taksonomiczna Pupilla loessica Ložek by a dyskusyjna. Cz  autorów 
(Ložek 1954, 1964, 1991, 2001, Remy 1968, Puissegur 1976, 1978, S.W. Alexandrowicz 
1985, 1986, 1995, Rousseau 1986, 1987, Füköh et al. 1995, Sümegi 2005) traktowa a ten 
takson jako gatunek, inni wyró niali go w randze podgatunku (Pupilla muscorum loessica 
Ložek) (W.P. Alexandrowicz et al. 2002), jeszcze inni sk aniali si  do tezy, e jest to tylko 
ekoforma Pupilla muscorum (L.) przystosowana do polarnego klimatu ( opuszy ska 2002). 
Znalezienie ywych okazów Pupilla loessica Ložek w górach A taj, w rejonie jeziora Bajka  
i w Mongolii (Meng & Hoffmann 2009, Horsák et al. 2010) wskazuje, e jest to samoistny 
gatunek. Omawiana forma charakteryzuje suche siedliska o typie stepu arktycznego i bardzo 
surowy, polarny klimat. Jest to charakterystyczny takson dla faz intensywnej akumulacji py u 
lessowego i mo e by  traktowany jako wska nik takich w a nie okresów. Dzi ki mo liwo-
ci prze ycia w tak skrajnych warunkach cz sto jest jedynym gatunkiem pojawiaj cym si  

w lessach zwi zanych z fazami maksymalnych och odze  (Ložek 1954, 1964, 2001, Puisse-
gur 1976, 1978, S.W. Alexandrowicz 1986, 1995, Rousseau 1986, 1987, Füköh et al. 1995, 
W.P. Alexandrowicz et al. 2002, Sümegi 2005). W pro  lu w Chobrzanach Pupilla loessica 
Ložek pojawia si  bardzo licznie w rodkowym interwale sekwencji, a jej udzia  w zespole 
mo e przekracza  90% (Fig. 2 – MF, 3C).

Rozró nienie omówionych powy ej form zaliczanych do rodzaju Pupilla na podstawie 
materia u skorupowego jest niekiedy trudne. Pupilla muscorum (L.) posiada zgrubienie kar-
kowe, a w otworze zwykle jeden z bek parietalny (Fig. 3 – Z, K). Muszle Pupilla muscorum 
densegyrata Ložek maj  zgrubienie karkowe, ale s  pozbawione z bka w otworze. Pupil-
la loessica  Ložek charakteryzuje si  brakiem zarówno zgrubienia karkowego, jak i z bka, 
a tak e bardziej delikatn  skorupk  i wyra nie zaznaczonymi szwami oddzielaj cymi skr ty. 
Nale y podkre li , e pomi dzy Pupilla muscorum (L.) i Pupilla muscorum densegyrata Lo-
žek istniej  formy przej ciowe ( opuszy ska 2002) (Fig. 3A–C)

Vallonia tenuilabris (Braun) – jest to sucho- i zimnolubny gatunek, bardzo cz sto spoty-
kany w sekwencjach lessowych. Nigdy nie jest on jednak taksonem dominuj cym, a jedynie 
stanowi mniejsze lub wi ksze domieszki w obr bie zespo ów. Omawiana forma by a stwier-
dzona na stanowiskach lessów i osadów lessopodobnych zwi zanych z ró nymi glacja ami. 
W interglacja ach prawdopodobnie wymiera a lub/i wycofywa a si  w zimniejsze strefy kli-
matyczne. Wspó cze nie Vallonia tenuilabris (Braun) w Europie nie wyst puje, a jej zasi g 
geogra  czny ogranicza si  do Syberii. W pro  lu Chobrzany omawiany gatunek jest repre-
zentowany nielicznie i wyst puje w stropowej i sp gowej cz ci sekwencji (Fig. 2 – MF, 3D).   
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Fig. 3. Gatunki limaków z lessów w Chobrzanach: A) Pupilla muscorum (L.); B) Pupilla muscorum 
densegyrata Ložek; C) Pupilla loessica Ložek; D) Vallonia tenuilabris (Braun); E) Succinea oblonga 

Drap.; F) Trichia hispida (L.); Z – z bek parietalny, K – kreza karkowa

Fig. 3. Species of molluscs in loesses from Chobrzany: A) Pupilla muscorum (L.); B) Pupilla muscorum 
densegyrata Ložek; C) Pupilla loessica Ložek; D) Vallonia tenuilabris (Braun); E) Succinea oblonga 

Drap.; F) Trichia hispida (L.); Z – parietal tooth, K – rib
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Succinea oblonga Drap. – jest to drugi obok Pupilla loessica Ložek najbardziej charak-
terystyczny sk adnik zespo ów lessowych. Przez wiele lat w obr bie tego taksonu wyró niana 
by a forma typowa (Succinea oblonga Drap.) uwa ana za typow  dla osadów interglacjalnych 
oraz wyró niana w randze podgatunku Succinea oblonga elongata (Sandb.), wyst puj ca 
pospolicie w lessach. Szczegó owe badania biometryczne przeprowadzone przez opuszy -
sk  (2002) nie wykaza y istotnych statystycznie ró nic w metrycznych cechach skorup obu 
wspomnianych powy ej form. W zwi zku z tym nie ma podstaw do wydzielania podgatunku 
Succinea oblonga elongata (Sandb.). Omawiana forma jest limakiem mezo  lnym charakte-
ryzuj cym si  du  tolerancj  siedliskow  i termiczn . Wymaga jednak stosunkowo wilgot-
nego pod o a. Z tego powodu w niektórych sekwencjach lessowych reprezentuj cych szcze-
gólnie suche biotopy pojawia si  rzadko. W lessach zwi zanych z wilgotniejszym rodowi-
skiem jest gatunkiem pospolitym, a cz sto dominuj cym. Szczególnie licznie pojawia si  
w nieco cieplejszych i wilgotniejszych fazach glacja ów (S.W. Alexandrowicz 1986, 1995, 
Füköh et al. 1995, W.P. Alexandrowicz et al. 2002, opuszy ska 2002). W analizowanym 
pro  lu Succinea oblonga Drap. zosta a zidenty  kowana we wszystkich próbkach. Maksy-
malne liczebno ci osi ga w trzech interwa ach (5.90–5.10, 4.70–3.80 i 1.95–0.50), gdzie 
stanowi  mo e do 80% zespo u (Fig. 2 – MF, 3E). 

Trichia hispida (L.) – jest to euryekologiczny takson preferuj cy stosunkowo wilgotne 
pod o e i nieznosz cy bardzo zimnego klimatu. Jego obecno  w sekwencjach lessowych 
ogranicza si  do wst puj cych faz pleniglacja ów. Jest to zatem charakterystyczna forma dla 
okresów interpleniglacjalnych. W analizowanym pro  lu liczne skorupki Trichia hispida (L.) 
zosta y znalezione tylko w interwale sp gowym. Udzia  tego gatunku w zespole przekracza 
tam 50%. W wy szej cz ci sekwencji Trichia hispida (L.) nie wyst puje (Figs 2 – MF, 3F).

ZESPO Y MI CZAKÓW

Malakofauna rozpoznana na stanowisku Chobrzany wykazuje znaczne zró nicowanie 
w pro  lu pionowym. Zaznacza si  ono g ównie w cechach struktury zespo ów podkre lonych 
ró nymi udzia ami poszczególnych jego sk adników, a w mniejszym stopniu w zmianach 
sk adu gatunkowego. Zespo y limaków lessowych wykazuj  si  zazwyczaj du  stabilno-
ci . St d te  zbli one asocjacje by y stwierdzone w bardzo licznych pro  lach rozmieszczo-

nych w ró nych regionach geogra  cznych Europy. Klasyczne zespo y lessowe z terenu Czech 
i S owacji zosta y zde  niowane i opisane przez Ložka (1965, 1969, 1976). Ich wyst powanie 
na obszarze Polski potwierdzi y tak e badania przeprowadzone na wielu pro  lach w po u-
dniowej Polsce (S.W. Alexandrowicz 1986, 1991, 1995, S.W. Alexandrowicz & anczont 
1995, Kruk et al. 1996, S.W. Alexandrowicz & Lindner 1997, S.W. Alexandrowicz & G bica 
1997, W.P. Alexandrowicz 1999a, 1999b, 2001, W.P. Alexandrowicz & Urban 2002 i inni). 

Na stanowisku Chobrzany mo na wyró ni  ni ej wymienione zespo y.
Zespó  z Trichia hispida – jest to najbardziej zró nicowana pod wzgl dem sk adu ga-

tunkowego asocjacja. Jej charakterystyczn  cech  jest du y udzia  form mezo  lnych: Trichia 
hispida (L.) i Succinea oblonga Drap. Omawiany zespó  jest typowy dla zimnego, lecz nie 
polarnego klimatu i stosunkowo wilgotnych siedlisk. Wskazuje on tak e na niskie tempo 
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sedymentacji lessu. Omawiana fauna pojawia si  w sp gowym interwale pro  lu (próbki 1–3) 
(Fig. 2, 4 – MA-I).

Zespó  z Succinea oblonga – jest to asocjacja uwa ana za jedn  z najbardziej charak-
terystycznych dla formacji lessowych. Zosta a ona zde  niowana przez Ložka (1965, 1969) 
jako „Succinea-fauna”, a nast pnie stwierdzony w bardzo wielu stanowiskach w ca ej Euro-
pie (Puissegur 1976, 1978, S.W. Alexandrowicz 1985, 1986, 1995, Rousseau 1986, 1987, 
2001, Füköh et al. 1995, Ložek 2001, W.P. Alexandrowicz et al. 2002, Sümegi 2005). Jej 
charakterystyczn  cech  jest dominuj cy udzia  gatunku nominalnego, któremu towarzysz  
inne taksony lessowe. Fauna z Succinea oblonga mo e mie  zró nicowan  struktur  gatun-
kow  zale n  z jednej strony od cech siedlisk, a z drugiej – od warunków klimatycznych. Na 
stanowisku w Chobrzanach omawiana fauna wyst puje w trzech odmianach. Pierwsza z nich 
(So-1) cechuje si  znacznym udzia em Pupilla muscorum densegyrata Ložek i obecno ci  
Trichia hispida (L.). Wskazuje ona na pogarszaj ce si  warunki klimatyczne, czego wiadec-
twem jest zanik Trichia hispida (L.) i ograniczenie frekwencji Pupilla muscorum (L.) kosztem 
wzrostu udzia u Pupilla muscorum densegyrata Ložek. Omówiony powy ej zespó  zosta  roz-
poznany w próbkach 4 i 5 (Fig. 2, 4 – MA-I). Cech  charakterystyczn  dla drugiej odmiany 
(So-2) jest znaczny i wzrastaj cy udzia  Pupilla loessica Ložek przy jednoczesnym zmniej-
szaniu znaczenia innych taksonów. Jest to wiadectwo post puj cego och odzenia klimatu, 
osuszenia siedlisk i wzrostu tempa sedymentacji py u eolicznego. Asocjacja zosta a znalezio-
na w próbkach 8 i 9 (Fig. 2, 4 – MA-I). Ostatni , trzeci  odmian  zespo u z Succinea oblonga 
(So-3) jest fauna cechuj ca si  znacznym udzia em Pupilla muscorum (L.) przy jednoczesnym 
gwa townym ograniczeniu liczebno ci Pupilla loessica Ložek. Jest to wiadectwo zatrzyma-
nia sedymentacji lessu po czonego  z ociepleniem i znacznym wzrostem wilgotno ci siedlisk. 
Fauna ta jest typowa dla stropowej cz ci pro  lu (próbki 14–16) (Fig. 2, 4 – MA-I). 

Zespó  z Pupilla muscorum densegyrata – jest to fauna cechuj ca si  znacznym udzia-
em taksonu nominalnego, któremu towarzyszy Pupilla loessica Ložek. Wyra nie mniejsze 

znaczenie ma Succinea oblonga Drap. Asocjacja ta jest wska nikiem polarnego klimatu oraz 
stosunkowo suchych i otwartych siedlisk. Wskazuje ona tak e na nasilenie tempa depozycji 
lessu. Omówiony zespó  pojawia si  w próbkach 6 i 7 (Fig. 2, 4 – MA-I). 

Zespó  z Pupilla loessica – jest to najbardziej typowa asocjacja dla lessów i osadów les-
sopodobnych tworz cych si  w najzimniejszych fazach klimatycznych plejstocenu i znana 
z bardzo licznych stanowisk w ca ej Europie. Zespó  ten zosta  zde  niowany przez Ložka 
(1965, 1969) i okre lony mianem „Pupilla-fauna”. Omawiana asocjacja cechuje si  ubogim 
sk adem gatunkowym. Obok dominuj cego taksonu nominalnego, którego udzia  w zespole 
mo e przekracza  90%, wyst puj  nielicznie Succinea oblonga Drap. i Vallonia tenuilabris 
(Braun). Fauna z Pupilla loessica jest typowa dla bardzo surowego, polarnego klimatu, ca -
kowicie otwartych i suchych  siedlisk o typie stepu arktycznego. Jest ona tak e wska nikiem 
faz intensywnej akumulacji lessów. W pro  lu Chobrzany zosta a ona rozpoznana w prób-
kach 10–13 (Fig. 2, 4 – MA-I). 

Przeprowadzona analiza podobie stwa sk adu fauny i jej struktury w poszczególnych 
próbkach wskazuje na istnienie dwóch ró ni cych si  znacznie typów. Pierwszy z nich obej-
muje próbki, w których rozpoznano zespó  z Pupilla loessica. Pozosta e próbki zaliczaj  si  do 
drugiego typu. W jego obr bie mo liwe jest wyró nienie mniejszych grup (Fig. 4 – MA-II).
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PODSUMOWANIE

Pro  l lessów we wsi Chobrzany zawiera typow  dla takich osadów faun  limaków. 
Obserwowane zró nicowanie struktury i sk adu gatunkowego zespo ów jest nast pstwem 
zmian cech rodowiska sedymentacyjnego, które zachodzi y w czasie depozycji osadów. 
Stwarza to mo liwo  rekonstrukcji paleo rodowiskowych, a tak e wnioskowania stratygra-
 cznego. W omawianym pro  lu zapisanych jest pi  faz zmian charakteru siedlisk, zwi za-

nych niew tpliwie z  uktuacjami klimatycznymi (Fig. 5). W pocz tkowym okresie domino-
wa  stosunkowo wilgotny, lecz zimny klimat, a tempo depozycji lessów by o umiarkowane. 
Z tym okresem wi e si  wyst powanie zespo u z Trichia hispida. Warunki klimatyczne 
i do  znaczna wilgotno  pod o a sprzyja y rozwojowi procesów stokowych, czego wia-
dectwem s  lady laminacji. Po tym okresie nast pi o nieznaczne och odzenie i osuszenie 
klimatu (Fig. 5 – faza F-I). W efekcie tych zmian nast pi  zanik Trichia hispida (L.), która 
jest gatunkiem o najwy szych wymaganiach termicznych spo ród wszystkich rozpoznanych 
w omawianym pro  lu. Niewielki udzia  Pupilla loessica Ložek, przy znacznej frekwencji 
Pupilla muscorum (L.), wskazuje na ma  intensywno  akumulacji lessów. 

Fig. 4. Zespo y mi czaków w stanowisku Chobrzany: MA-I, MA-II – zespo y mi czaków, pozosta e 
obja nienia jak na  gurze 2

Fig. 4. Molluscan assemblages from Chobrzany: MA-I, MA-II – molluscan assemblages, other 
explanations as in  gure 2
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Z tym interwa em wi e si  wyst powanie zespo u z Succinea oblonga (So-1). W na-
st pnym etapie (Fig. 5 – faza F-II) zaznaczy o si  zmniejszenie wilgotno ci siedlisk zwi za-
ne z post puj cym osuszeniem i och odzeniem klimatu. Pojawi a si  malakocenoza o du ym 
udziale Pupilla muscorum densegyrata Ložek. Jednocze nie widoczny jest wzrost znaczenia 
Pupilla loessica Ložek. Wykszta cenie litologiczne osadów oraz charakter wyst puj cej w nich 
malakofauny wskazuje na nasilenie sedymentacji lessów (Fig. 5 – faza LA-I). Po tym, suchym 
okresie nast puje faza nieco bardziej wilgotna, czego wiadectwem jest bardzo liczne wyst -
powanie Succinea oblonga Drap. (Fig. 5 – faza F-III). Z tym interwa em wi e si  obecno  
cienkich lamin piaszczystych. Mo e to sugerowa  krótkotrwa  aktywizacj  procesów stoko-
wych. Znaczny i stopniowo wzrastaj cy udzia  Pupilla loessica Ložek jest wska nikiem post -
puj cej intensy  kacji akumulacji lessów. Podobne sekwencje nast pstwa malakocenoz znane 
s  z bardzo licznych stanowisk w rodkowej i zachodniej Europie (Ložek 1965, 1991, 2001, 
S.W. Alexandrowicz 1985, 1995, Rousseau 1986, 1987, 2001, Füköh et al. 1995, W.P. Ale-
xandrowicz et al. 2002, Limondin-Lozouet & Gauthier 2003, Sümegi 2005, Moine et al.  2005, 
W.P. Alexandrowicz & Dmytruk 2007). Datowania radiow glowe wykonane na kilku stanowi-
skach wskazuj , e osady by y deponowane w okresie 25–21 tysi cy lat BP, czyli w interple-
niglacjale bezpo rednio poprzedzaj cym najzimniejsz  faz  Vistulianu (S.W. Alexandrowicz 

Fig. 5. Fazy zmian rodowiska: O – gatunki rodowisk otwartych,  M – gatunki mezo  le, 1–16 – próbki, 
symbole zespo ów jak na  gurze 4, F-I – F-V, LA-I, LA-II – fazy zmian rodowiska opisane w tek cie

Fig. 5. Phases of environmental changes: O – open-country species, M – mesophile species, 1–16 – 
samples, symbols of assemblages as in  gure 4, F-I – F-V, LA-I, LA-II – phases of environmental 

changes described in text
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1985, 1995, W.P. Alexandrowicz et al. 2002).  Powy ej omówionego interwa u le  typowo 
wykszta cone lessy zawieraj ce ubogi zespó  mi czaków z bardzo licznymi skorupkami Pu-
pilla leossica Ložek. Fauna o takim sk adzie jest wska nikiem pogarszaj cych si  warunków 
ycia mi czaków, co wi e si  z jednej strony z post puj cym och odzeniem i osuszeniem 

klimatu, a z drugiej – z intensywn  akumulacj  lessów (Fig. 5 – faza F-IV, LA-II). Omawiana 
fauna jest charakterystyczna dla surowego i suchego klimatu pleniglacja u, a jej maksymalny 
rozwój przypada na okres 21–15 tysi cy lat BP i koreluje si  z faz  najwi kszej intensyw-
no ci akumulacji materia u eolicznego (Ložek 1965, 1991, 2001, S.W. Alexandrowicz 1985, 
1995, Rousseau 1986, 1987, 2001, Füköh et al. 1995, W.P. Alexandrowicz et al. 2002).  Ma-
lakofauna stropowej cz ci sekwencji wskazuje na zwilgotnienie siedlisk i nieznaczne ocie-
plenie klimatu (Fig. 5 – faza F-V). Zmiana warunków klimatycznych oraz zwolnienie lub 
nawet zatrzymanie sedymentacji lessów spowodowa o rozwój asocjacji z Succinea oblonga 
(So-3). Faza ta jest obserwowana w bardzo licznych pro  lach i obejmuje okres 15–14 tysi -
cy lat BP (Ložek 1965, 1991, 2001, S.W. Alexandrowicz 1985, 1995, Rousseau 1986, 1987, 
Füköh et al. 1995, W.P. Alexandrowicz et al. 2002).

Lessy ods oni te w Chobrzanach by y deponowane w okresie 25–14 tysi cy lat BP. 
Wyst puj ce w tych osadach zespo y mi czaków wyra nie wskazuj  na zmian  warunków 
klimatycznych i siedliskowych. Ich sk ad i nast pstwo wykazuje wiele podobie stw do sche-
matów wypracowanych na podstawie bada  na licznych stanowiskach zarówno w po udnio-
wej Polsce, jak i w ca ej rodkowej i zachodniej Europie, potwierdzaj c ich uniwersalno  
(Ložek 1965, 1991, 2001, S.W. Alexandrowicz 1985, 1995, Rousseau 1986, 1987, 2001, 
Füköh et al. 1995, W.P. Alexandrowicz et al. 2002, Sümegi 2005 i inni). Wskazuje to na 
znaczne ujednolicenie warunków rodowiskowych i klimatycznych panuj cych na znacz-
nych obszarach Europy w czasie sedymentacji lessów zwi zanych z ostatni  faz  zimn . 
St d te  malakofauna cechowa a si  zbli onym sk adem gatunkowym i podobn  struktur  
zespo ów, do pewnego stopnia mody  kowan  przez warunki lokalne.

Praca by a  nansowana w ramach umowy bada  statutowych AGH nr 11.11.140.560. 
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Summary

The outcrop at Chobrzany is situated on the left bank of the Vistula River Valley, it is 
about 10 kilometers west of Sandomierz (Fig. 1). The thickness of the analyzed pro  le equals 
6.5 m. It represents the sequence of typical loess underlying by silts with poorly visible lami-
nation and locally intercalated by sand. Relatively poor molluscan assemblages were found 
in these outcrops and studied in detail in 16 samples (Fig. 2 – P, S). The fauna comprises 
only of typical “loess species”  such as: Pupilla muscorum (L.), Pupilla muscorum densegy-
rata Ložek,  Pupilla loessica Ložek, Vallonia tenuilabris (Braun), Succinea oblonga Drap. 
and Trichia hispida (L.) (Figs 2 – MF, 3, Tab. 1). The entired analyzed material comprises 
of more than 1300 specimens. The number of taxa in the particular samples ranges between 
2 and 5, while the number of specimens varies from 29 to 149 (Fig. 2 – N)

Four types of molluscan assemblages can be distinguished. The  assemblage with Trich-
ia hispida is the richest one. It contains two ecological groups of molluscs (mesophile and 
open-country species). Nominal taxon make up 50% of this fauna. Pupilla muscorum (L.), 
Pupilla muscorum densegyrata Ložek and Vallonia tenuilabris (Braun) are supplementary 
components.  This assemblage, which was found in the lower interval of the pro  le (samples 
1–3; Figs 2 – MF, 3 – MA-I), corresponds with a cold and relatively humid climate. Succinea 
oblonga Drap. dominance is typical for the second community (assemblage with  Succinea 
oblonga). In this fauna three subtypes can be distinguished. High content of Pupilla musco-
rum densegyrata Ložek is a characteristic feature of the  rst subtype (So-1) (samples 4, 5; 
Figs 2 – MF, 3 – MA-I). The occurrence of numerous specimens of Pupilla loessica Ložek is 
observed in the second subtype (So-2) (samples 8, 9; Figs 2 – MF, 3 – MA-I). The last sub-
type (So-3) comprises of an important admixture of  Pupilla muscorum (L.) (samples 14–16; 
Figs 2 – MF, 3 – MA-I). The community with Succinea oblonga is typical for relatively 
humid habitats and cold climate. The next assemblage is characterized by the occurrence 
of numerous Pupilla muscorum densegyrata Ložek shells (fauna with Pupilla muscorum 
densegyrata). This fauna, found in samples 6 and 7 (Figs 2 – MF, 3 – MA-I), indicate gradual 
cooling of the climate and an increase of loess deposition. The Pupilla loessica assemblage  
has low quantity and is undifferentiated. It can be regarded as an indicator of a severe and 
dry climate. This fauna is typical for the phases of an increase of loess accumulation inten-
sity (samples 10–13; Figs 2 – MF, 3 – MA-I). Cluster diagram shows similarity between par-
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ticular samples. Two groups can be distinguished. Samples 10–13 (assemblage with Pupilla 
loessica) belong to the  rst group. The remaining communities are included in the second 
group (Fig. 4 – MA-II).

The differences between particular communities correspond with climatic and environ-
mental changes during deposition of loess series. Fauna with Trichia hispida and with Suc-
cinea oblonga (So-1) were found in the lowermost part of the sequence. Similar communi-
ties were described with numerous loesse1s pro  les in South Poland. They correspond with 
period 25 000–21 000 BP (Fig. 5 – F-I, F-II). After this period climate became more dry and 
cold. This phase is connected with a gradual increase in intensity of loess accumulation. The 
occurrence of assemblages with a high content of Pupilla muscorum densegyrata Ložek and 
Pupilla loessica Ložek is typical for this period (assemblages with Succinea oblonga (So-2), 
with Pupilla muscorum densegyrata and particularly with Pupilla loessica) (Fig. 5 – F-III, 
F-IV, LA-I, LA-II). This type of fauna commonly occurred in loess series during the coldest 
phase of Vistulian (21 000–15 000 BP). The last phase indicates a stage of a more mild and 
humid climate with reduced intensity of loess deposition (assemblage with Succinea oblonga 
(So-3)) (Fig. 5 – F-V). It corresponds with period  15 000–14 000 BP.
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