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REKONSTRUKCJA PALEOTEMPERATUR MŁODSZEGO
PLEJSTOCENU NA PODSTAWIE SZCZĄTKÓW PTAKÓW
Wstęp
Szczątki ptaków znane z plejstoceńskich utworów Polski stanowią cenne
źródło informacji na temat charakteru paleośrodowiska obszaru, z którego pochodzą (Bocheński 1974,1988,1989). Atrakcyjna wydaje się również możliwość
wykorzystania tych szczątków, w celu określenia temperatur panujących w okresie
powstawania osadów, z których pochodzą. W tym celu zastosowano metodę obliczania wskaźników termicznych, zaproponowaną przez G. Demarcq, C. MourerChauvire (1976), przedstawioną i dostosowaną do warunków polskich przez Z.
Bocheńskiego i in. (2000). Metoda ta uwzględnia wymagania termiczne gatunków,
których szczątki stwierdzono w badanych osadach oraz liczebność osobników poszczególnych gatunków. Wartości obliczanych tą metodą wskaźników termicznych,
mieszczą się w przedziale wielkości od 1 do 4. Wskaźniki o wartości 4 wskazują
na klimat ciepły, śródziemnomorski. Wskaźniki o wartości 3 wskazują na klimat
umiarkowany. Wskaźniki o wartości 2 na klimat nordycki, a wskaźniki o niższych
wartościach wskazują na występowanie klimatu arktycznego (Demarcq, MourerChauvire 1976). Niniejsza praca przedstawia wstępne wyniki zastosowania tej
metody, w odniesieniu do utworów młodszego plejstocenu w Polsce.
Pochodzenie szczątków kostnych ptaków
z utworów młodszego plejstocenu
Szczątki kostne ptaków z młodszego plejstocenu znane są w Polsce przede
wszystkim z osadów jaskiniowych (Bocheński 1974, 1989, 1993). Pochodzą one
zwykle z wypluwek sów, zamieszkujących w przeszłości poszczególne stanowiska
jaskiniowe lub ich najbliższe otoczenie (Bocheński 1974, 1977). Sposób zachowania
kości a przede wszystkim ich przynależność gatunkowa, wskazuje, że są to głównie szczątki ofiar puchaczy Bubo bubo, ewentualnie sów śnieżnych Nyctea scandiaca.
W związku z tym, postawione zostało pytanie: na ile skład gatunkowy ptaków
odławianych przez te sowy, ustalony na podstawie szczątków pochodzących z ich
wypluwek, nawiązuje do zespołu gatunków ptaków gniazdujących na obszarze ich
łowów. Jest to kwestia zasadnicza. Jeżeli bowiem gatunki ptaków, pochodzące z ich
wypluwek, mają być podstawą obliczenia wskaźników termicznych, to powinny
one należeć do awifauny lęgowej danego obszaru. Istotne stało się zatem uzyskanie informacji, na temat występowania i liczebności w wypluwkach puchaczy
szczątków ptaków wyłącznie przelotnych lub zimujących na terenie ich łowów –
nie lęgowych. W tym celu przeanalizowano listy ofiar puchaczy, zamieszczone w
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pracach poświęconych ich diecie. Uzyskane dane pochodzą z 50. miejsc w Europie.
W grupie tej znajdują się stanowiska puchaczy z Europy północnej (północna
Skandynawia i Rosja), środkowej i zachodniej (głównie z obszaru Polski i Niemiec)
oraz stanowiska z Europy południowej (głównie Hiszpania i Bułgaria). Wyłącznie
na ośmiu, spośród 50. przeanalizowanych miejsc, stwierdzono w wypluwkach
szczątki gatunków ptaków wyłącznie przelotnych lub zimujących na danym obszarze.
W większości są to pojedyncze osobniki. Ich udział procentowy w grupie wszystkich ptaków, upolowanych przez puchacze z uwzględnionych miejsc, mieści się w
przedziale od 0,037% do 2,56%. Można więc przyjąć, że gatunki przelotne, zimujące
i zalatujące stanowią w wypluwkach puchaczy element zupełnie marginalny. Nie
mają znaczenia w ogólnej liczbie wszystkich ptaków pozyskiwanych przez puchacze.
Można zatem przyjąć, że gatunki ptaków znane z wypluwek puchaczy z
młodszego plejstocenu, w pewnym stopniu odzwierciedlają skład awifauny lęgowej
danego obszaru w przeszłości. Jednocześnie rzucają one światło na charakter jego
paleoklimatu. Tym bardziej, że spektrum ofiar puchaczy jest znacznie większe
niż w przypadku innych sów (Uttendörfer 1939; Olsson 1979; Glutz, Bauer 1980;
Mikkola 1983; Cramp, Simmons 1985). Również w diecie sowy śnieżnej Nyctea
scandiaca a także puszczyka Strix aluco, których gniazdowanie w jaskiniach jest
również możliwe, stwierdzono wyłącznie gatunki ptaków gniazdujących lub regularnie występujących na obszarze ich łowów (Portenko 1972; Bocheński jun.1990).
Wskaźniki termiczne materiałów współczesnych
Uwzględniając powyższe informacje, interesujące stało się obliczenie wskaźników termicznych na podstawie szczątków ptaków pochodzących z wypluwek
puchaczy, ze wspomnianych 50. miejsc w Europie. W sumie obliczono 58 wskaźników termicznych – dla części miejsc możliwe było obliczenie kilku wskaźników.
Uzyskane wskaźniki podzielono następnie na cztery grupy. Grupa I to wskaźniki
obliczone dla miejsc o średniej temperaturze lipca 10°C do 15°C – Europa północna,
grupa II 15°C do 20°C – Europa środkowa i zachodnia, a grupa III 20°C do 25°C –
Europa południowa (wg Martyn 1995). Do grupy IV zaliczono cztery stanowiska
puchaczy z Alp oraz jedno z Tatr. Określenie średnich temperatur lipca panujących
w miejscach ich lokalizacji, na podstawie obecnie posiadanych danych, nie było
możliwe. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 1.
Obliczone wskaźniki termiczne pozwalają na wskazanie pewnych zależności.
Przede wszystkim, widoczna jest duża zgodność pomiędzy wartościami wskaźników, które pochodzą z miejsc o podobnych średnich temperaturach lipca. Pozwala
to zaproponować przybliżone przedziały wielkości wskaźników, wskazujące na
panowanie określonych warunków termicznych (tab. 1).
Wykonano również obliczenia statystyczne, mające na celu określenie stopnia
zależności obliczanych wskaźników termicznych od średnich temperatur lipca
miejsc, dla których zostały obliczone. Współczynnik korelacji „r” tych wartości
wynosi 0,849 a współczynnik determinacji „r²” wynosi 0,72. Uzyskane do tej pory
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Tab. 1. Wartości wskaźników termicznych uzyskanych dla różnych obszarów Europy
Tab. 1. Thermic indices calculated for the different areas in Europe

* – proponowany przedział wielkości, określony na podstawie dotychczasowych wyników,
zaokrąglony do 0,5.
* – suggested range of thermic indices, on the basis of the collected data, rounded up to 0,5

wartości wskaźników termicznych są zatem w 72% zależne od średnich wartości
temperatur lipca miejsc, które reprezentują.
W obliczu powyższych wyników, uzasadnionym wydaje się wykorzystanie
plejstoceńskich szczątków ptaków, znanych z wypluwek puchaczy, w celu określenia wartości temperatur panujących w czasie depozycji osadów, z których pochodzą. Próbę taką podjęto w odniesieniu do jaskiniowych utworów młodszego
plejstocenu Polski.
Wskaźniki termiczne osadów młodszego plejstocenu
Wskaźniki termiczne obliczono dla osadów pochodzących z sześciu stanowisk
jaskiniowych. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 2.
A. Osady interstadiału Brørup:
Z interstadiału Brørup pochodzą warstwy nr 1-6 z Jaskini Raj. Warstwy 4-6
pochodzą jednak ze schyłkowej części tego okresu (Bocheński 1974). Dlatego
też obliczono osobno wskaźnik termiczny dla warstw 1-3 oraz dla warstw 4-6
(tab. 2).
Wartość wskaźnika termicznego warstw 1-3, wynosząca 2,28, odpowiada
wskaźnikom, jakie na podstawie współczesnych materiałów uzyskano dla stanowisk z Europy północnej (tab. 1). Sugeruje on zatem występowanie, w okresie
powstawania tych warstw, średnich temperatur lipca rzędu 10°C-15°C. Według
Z. Bocheńskiego (1974), S. Kozarskiego i B. Nowaczyka (1999) średnia temperatura lipca w okresie Brørupu wahała się w granicach 15°C. Wartość wskaźnika
termicznego warstw 4-6 wynosi 2,00 (tab. 2). Sugeruje zatem pewne ochłodzenie
klimatu, które zresztą miało miejsce pod koniec Brørupu (Bocheński 1974; Kozarski, Nowaczyk 1999).
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Tab.2. Stanowiska jaskiniowe i wskaźniki termiczne charakteryzujące warstwy osadów
z młodszego plejstocenu
Tab.2. The caves and thermic indices calculated for their Young Pleistocene deposits
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B. Osady dolnego pleniglacjału:
Z dolnego pleniglacjału pochodzą warstwy nr 8-10 z Jaskini Raj oraz warstwa
nr 11 z Jaskini Koziarni (tab. 2). Wartości wskaźników termicznych tych warstw
są niższe od wskaźników, które – na podstawie współczesnych materiałów – uzyskano dla stanowisk z Europy północnej (tab. 1). Wskazują one zatem na powstanie tych warstw w wyraźnie zimnym klimacie. Według Z. Bocheńskiego (1974),
S. Kozarskiego i B. Nowaczyka (1999) średnia temperatura lipca w dolnym pleniglacjale wynosiła ok. 6°C.
Cechy litologiczne warstw 8-10 z Jaskini Raj oraz skład gatunkowy ich fauny
wskazują, że powstawały one w okresie stopniowego osuszenia i ochłodzenia klimatu. Warstwa 10 powstała prawdopodobnie w okresie kulminacji chłodu (Kowalski
1972 vide: Madeyska 1981; Bocheński 1974; Madeyska 1981). Nie przeczą temu,
uzyskane dla tych warstw, wskaźniki termiczne. Warto również zaznaczyć, że
wskaźniki warstw od 1 do 10 z Jaskini Raj, konsekwentnie wskazują na ochładzanie
się klimatu w okresie ich powstawania, a więc począwszy od interstadiału Brørup
po okres kulminacji chłodu w dolnym pleniglacjale (tab. 2). Na powstanie warstwy
nr 11 z Koziarni w warunkach klimatu arktycznego, wskazuje również obecność
w jej osadach typowo arktycznej fauny ssaków (Madeyska 1981).
Wiek warstwy nr 6 z Jaskini Zamkowej Dolnej budzi wiele wątpliwości (tab. 2),
a według T. Madeyskiej (1981) materiał kostny tej warstwy wygląda na przemieszany i pochodzący z całego pleniglacjału. Jakakolwiek interpretacja wskaźnika
termicznego tej warstwy nie jest więc obecnie możliwa.
C. Osady interstadiału Denekamp:
Z interstadiału Denekamp pochodzą równowiekowe warstwy nr 3 oraz III-VI
z Jaskini Mamutowej (tab. 2). Wartość wskaźnika termicznego tych warstw sugeruje
ich powstanie w klimacie o średnich temperaturach lipca poniżej 10°C (tab. 1).
Według Tobolskiego (1984) vide: Lindner (1992); S. Kozarskiego, B. Nowaczyka
(1999) średnia temperatura lipca interstadiału Denekamp mogła oscylować w
granicach kilku stopni powyżej zera, a w okresie kulminacji ciepła osiągnąć 10°C.
D. Osady górnego pleniglacjału:
Z górnego pleniglacjału pochodzą warstwy nr 7 i 8 z Jaskini w Dziadowej
Skale, warstwa nr 3 z Jaskini Sąspowskiej oraz warstwy nr 2, 2g, VII-X z Jaskini
Mamutowej (tab. 2).
Najniższy jest wskaźnik równowiekowych warstw 2g i VII. Wskazuje on
na średnią temperaturę lipca poniżej 10°C. Jest niższy od wskaźników uzyskanych
dla stanowisk z tabeli 2. Jednocześnie jest zbliżony do wskaźników termicznych
warstw powstałych w okresach o średnich temperaturach lipca kształtujących
się w granicach kilku °C. Według Z. Bocheńskigo (1974), warstwa 2g powstała
w okresie kulminacji chłodu (glacifaza Leszna). Mogą na to również wskazywać
cechy osadów tej warstwy (Madeyska 1981). Średnia temperatura lipca w okresie
maksymalnego zasięgu lądolodu nie przekraczała 5°C (Bocheński 1974; Kozarski,
Nowaczyk 1999).
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Równowiekowe warstwy nr 2 i VIII-X z Jaskini Mamutowej, posiadające
wyższy wskaźnik, powstawały już po okresie kulminacji chłodu, w warunkach
ocieplającego się klimatu. W ich stropowej części stwierdzono znacznie więcej
gatunków klimatu umiarkowanego niż w części spągowej (Bocheński 1974). Z
kolei warstwa nr 3 z Jaskini Sąspowskiej pochodzi ze schyłkowej części górnego
pleniglacjału, z okresu, w którym klimat był znacznie łagodniejszy a średnia temperatura lipca przekraczała 10°C (Bocheński 1974; Kozarski, Nowaczyk 1999).
Nieco trudniej wytłumaczyć wysoką wartość wskaźnika termicznego warstwy
nr 7 z Jaskini w Dziadowej Skale (tab. 2). W przypadku warstwy nr 8 z tej jaskini,
wiek szczątków kostnych określono na 25 000-12 000 lat BP (Bocheński jun.1990).
Uzyskany wskaźnik sugeruje powstanie tej warstwy w końcowym okresie podanego
przedziału czasowego. Panujące wtedy średnie temperatury lipca były wyższe niż
w jego pozostałej części (Kozarski, Nowaczyk 1999).
Podsumowanie
1. Podjęto próbę scharakteryzowania osadów jaskiniowych młodszego plejstocenu
Polski w kategoriach termicznych. Zastosowano metodę obliczania wskaźników
termicznych, według G. Demarcq, C. Mourer-Chauvire (1976).
2. Wykazano, że uwzględniane w obliczeniach szczątki ptaków należą wyłącznie lub
niemal wyłącznie do gatunków gniazdujących w przeszłości w sąsiedztwie jaskiń.
3. Obliczono wskaźniki termiczne na podstawie szczątków ptaków pochodzących
ze współczesnych wypluwek puchaczy. Uzyskane wartości wskaźników są reprezentatywne dla stref klimatycznych (termicznych) Europy, z których pochodzą.
4. Zależność pomiędzy uzyskanymi wartościami wskaźników termicznych a średnimi temperaturami lipca dla wielolecia jest wysoka i statystycznie udowodniona.
Współczynnik korelacji wynosi 0,849, a współczynnik determinacji 0,72.
5. Wskaźniki termiczne, uzyskane dla poszczególnych warstw osadów jaskiniowych,
są w większości adekwatne do warunków termicznych panujących w okresach
ich powstania.
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PALAEOTEMPERATURE RECONSTRUCTION
OF THE YOUNGER PLEISTOCENE ON THE BASES OF BIRD REMAINS
Summary
An attempt was made to characterize in thermal terms cave deposits of
the Late Pleniglacial age of Poland. A method of calculating thermal index values,
introduced by Demarcq, Mourer-Chauvire (1976), was applied. Bird remains from
the deposits investigated come mainly from Eagle Owl pellets. It was shown that
they belonged almost exclusively to the species that in the past nested in the vicinity of the cave. Thermal index values were calculated from bird remains found
in contemporary Eagle Owl pellets. The indices obtained are representative of Europe’s climatic zones. Statistical relationships between thermal indices and average
July temperatures were proved, and estimated as high. The correlation coefficient
equals to 0,849, and the determination coefficient equals to 0,72. Thermal index
values as calculated for cave deposit layers are in majority consistent with thermal
conditions prevailing during their creation.
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