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Gliwice,  2019 

1. Imię i Nazwisko 

                Piotr Moska 

2. Posiadane  dyplomy,  stopnie naukowe/artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca  

                           i roku uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

 

 Doktor nauk fizycznych 

Wydział Matematyczno-Fizyczny, Politechnika Śląska, Gliwice 2007, rozprawa 

doktorska pt.: „Właściwości luminescencji kwarcu – zmiany wywołane symulacją 

naturalnych procesów oraz zastosowanie do separacji sygnału z próbek 

polimineralnych” 

Wykonana pod kierunkiem Prof. dr hab. Andrzeja Bluszcza 

 

 Magister inżynier na kierunku Fizyka Techniczna, w zakresie specjalności Fizyka 

środowiska, Wydział Matematyczno-Fizyczny, Politechnika Śląska, Gliwice 2001, 

praca pt.: „Określenie wpływu warunków pomiaru OSL (temperatura ekscytacji, czas 

ekscytacji) na wartość dawki pochłoniętej wyznaczonej metodą odtworzeniową 

pojedynczych porcji-SAR” 

Wykonana pod opieką Prof. dr hab. Andrzeja Bluszcza, Dyplom ukończenia studiów  

z wynikiem bardzo dobrym 

 

 Ukończenie studiów podyplomowych Methods of Absolute Dating and Aplications, 

Wydział Matematyczno-Fizyczny, Politechnika Śląska, Gliwice 2005 

 

 Ukończenie Studium Doskonalenia Pedagogicznego organizowanego 

w Politechnice Śląskiej z wynikiem bardzo dobrym w 2001 roku 

 

3. Informacje  o dotychczasowym  zatrudnieniu  w jednostkach  naukowych 

 

 od października 2008 do teraz                Adiunkt 

 marzec 2007 – wrzesień 2008                 Asystent 

 październik 2006 – luty 2007                  Pracownik inżynieryjno-techniczny  

 październik 2001 – wrzesień 2006          Studia doktoranckie  

 

Wszystkie dotychczasowe formy zatrudnienia związane były z Politechniką Śląską, 

Instytutem Fizyki Centrum Naukowo-Dydaktycznym, Zakładem Zastosowań 

Radioizotopów. 

Do 31 sierpnia 2010 roku nazwa jednostki, w której jestem zatrudniony brzmiała: 

Zakład Zastosowań Radioizotopów, Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-

Fizyczny, Politechnika Śląska, Gliwice. 
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4. Wskazanie  osiągnięcia naukowego  wynikającego  z ań.16  ust. 2 ustawy z dnia   

            14 marca  2003  r. o stopniach  naukowych  i tytule naukowym oraz o stopniach   

            i tytule w zakresie  sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) 

4.1.  Tytuł osiągnięcia naukowego 

Chronologia późno-plejstoceńskiej pokrywy lessowej na obszarze Polski na 

podstawie datowania luminescencyjnego wysokiej rozdzielczości oraz 

badań litopedostratygraficznych wybranych sekwencji lessowo-glebowych. 

4.2. Wykaz  publikacji  stanowiących osiągnięcie naukowe 

Ozn. Publikacje składające się na osiągnięcie habilitanta L. 

cyt. 

IF Udz. 

% 

H1  Moska P., Admiec G., Jary Z., 2011. OSL dating and lithological 

characteristics of loess deposits from Bialy Kościól. 

GEOCHRONOMETRIA 38, 162-171 

11 0,425 70 

H2 Moska P., Admiec G., Jary Z., 2012. High resolution dating of 

loess profile from Biały Kościół, south–west Poland. 

QUATERNARY GEOCHRONOLOGY 10, 87-93 

9 4,015 70 

H3 Moska P., Bluszcz A., 2013. Luminescence dating of loess profiles 

in Poland. QUATERNARY INTERNATIONAL 10, 51-60. 

4 1,962 90 

H4  Moska P., Jary Z., Adamiec G., Bluszcz A., 2015. OSL 

chronostratigraphy of a loess-palaeosol sequence in Złota using 

quartz and polymineralfine grains. RADIATION 

MEASUREMENTS 81, 23-31 

3 1,071 70 

H5 Moska P., Adamiec G., Jary Z., Bluszcz A., 2017. OSL 

chronostratigraphy for loess deposits from Tyszowce - Poland. 

GEOCHRONOMETRIA 44, 307-318 

- 1,119
 

70 

H6 Moska P., Adamiec, G., Jary, Z., Bluszcz A., Poręba, G., 

Piotrowska, N., Krawczyk, M., Skurzyński, J., 2018. Luminescence 

chronostratigraphy for the loess deposits in Złota, Poland. 

GEOCHRONOMETRIA 45, 44-55 

- 1,119
 

60 

H7 Moska P., Jary Z., Adamiec G., Bluszcz A., 2019. High resolution 

dating of loess profile from Strzyżów (Horodło Plateau-Ridge, 

Volhynia Upland). QUATERNARY INTERNATIONAL 502 Part 

A, 18-29 

- 2,163
 

70 

H8 Moska, P., Adamiec, G., Jary, Z., Bluszcz A., 2019. 

Chronostratigraphy of a loess-palaeosol sequence in Biały Kościół, 

Poland using OSL and radiocarbon dating. QUATERNARY 

INTERNATIONAL 502 Part A, 4-17 

- 2,163
 

70 
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4.3. Omówienie  celu naukowego  ww. prac i osiągniętych  wyników wraz z omówieniem ich   

        ewentualnego  wykorzystania 

4.3.1 Motywacja  podjęcia  badań i ich cel naukowy 

Sekwencje lessowe od dawna uważane były za jedne z najbardziej kompletnych nośników 

informacji dotyczących  zmian  klimatyczno-środowiskowych  na  obszarach  lądowych. 

Rejestrowane zmiany obserwowane są zarówno w skali lokalnej jak i globalnej, a za 

prekursora globalnego spojrzenia uważa się Georga Kuklę (1970, 1975, 1977), który po raz 

pierwszy dokonał próby porównania lessów z ciągłym zapisem uzyskanym z rdzeni  osadów  

głębokomorskich. Badania pokryw lessowych na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat  

w Polsce i na świecie są stymulowane poszukiwaniem i próbą korelacji globalnych zmian 

klimatycznych. Jest to możliwe, gdyż właśnie sam klimat jest  najważniejszym  czynnikiem  

decydującym o zróżnicowaniu przestrzennym pokryw lessowych. Klimat bezpośrednio 

odpowiada za intensywność i charakter  procesów depozycyjnych, erozyjnych  

i wczesnodiagenetycznych,  w  tym  wietrzeniowo-glebowych (Jary, 2007).  

          Z punktu widzenia badacza, którego fascynowała i wciąż fascynuje możliwość 

precyzyjnego określania ciągu zdarzeń zachodzących w przeszłości w oparciu o wskaźniki 

bezpośrednie i pośrednie oraz tworzenie na ich podstawie różnego rodzaju stratygrafii, obiekt 

naukowy w postaci pokrywy lessowej jest wręcz idealnym miejscem do realizacji  swoich 

badawczych fascynacji. Moje przeświadczenie o konieczności podjęcia takiego wyzwania 

zrodziło się po dogłębnej analizie materiałów archiwalnych poświęconych tematyce 

stratygrafii lessów na terenie Polski, którego efektem była publikacja H3. Główny i wciąż 

funkcjonujący schemat stratygraficzny lessów w Polsce został opracowany i opublikowany 

przez Maruszczaka (1991, 2001). Schemat ten został opracowany na podstawie setek dat 

termoluminescencyjnych (TL) wykonanych w Laboratorium Zakładu Geografii Fizycznej 

Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie (Butrym, 1985, 1987). W oparciu o tą 

ogromną bazę dat Maruszczak dokonał korelacji podstawowych jednostek lito  

i  pedostratygraficznych lessów polskich ze stadiami izotopów tlenu osadów głębokomorskich 

(Martinson i inni, 1987). Przedstawiona chronologia termoluminescencyjna lessów 

odznaczała się wręcz niebywałą zgodnością z chronologią zaproponowaną przez Martinsona  

i współautorów, natomiast największą jej słabością był brak jakichkolwiek informacji 

dotyczących sposobu  uzyskiwania wykorzystanych rezultatów.  

        Metoda TL, jako pionierskie narzędzie na potrzeby tworzenia chronostratygrafii 

czwartorzędu, od samego początku wzbudzała wiele emocji wśród badaczy czwartorzędu. 

Pokładano w niej olbrzymie nadzieje na rozwiązanie wielu trudnych problemów. Wkrótce 

jednak zaczęto zadawać sobie pytania o wiarygodność części wyników, ponieważ równolegle 

prowadzono niezależne prace badawcze nad pełną kontrolą parametrów rejestrowanych 

podczas pomiarów TL. Kilku kluczowych problemów metody TL nie udało się rozwiązać 

czasów obecnych. Dlatego też, przy aktualnym stanie wiedzy, metoda TL praktycznie nie jest 

używana do próbek geologicznych, a tylko do niektórych materiałów archeologicznych jak 

ceramika czy cegła (Chruścińska et al., 2008).  
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      Moja dotychczasowa kariera naukowa jest związana z Politechniką Śląską i Gliwickim 

Laboratorium Datowania Luminescencyjnego. Moje pierwsze doświadczenia z laboratorium 

luminescencyjnym w Zakładzie Zastosowań Radioizotopów przypadły na początkowy okres 

pracy pierwszego czytnika luminescencji z możliwością rejestracji sygnału optycznie 

stymulowanej luminescencji (OSL). Od tego czasu mam możliwość bezpośredniej obserwacji 

rozwoju nie tylko samych metod luminescencyjnych ale przede wszystkim całego zaplecza 

laboratoryjno-pomiarowego wraz z wysoce wykwalifikowaną kadrą naukowo-techniczną, 

które w dzisiejszych czasach niczym nie ustępują najbardziej renomowanym laboratoriom 

luminescencyjnym na świecie. Ustawiczne doskonalenie metod luminescencyjnych oraz 

rozwój całej grupy badawczej w Gliwickim Laboratorium Datowania Luminescencyjnego 

pozwolił na postawienie sobie ambitnego celu jakim jest: weryfikacja istniejącej chronologii 

późnoplejstoceńskiej pokrywy lessowej na obszarze Polski na podstawie datowania 

luminescencyjnego wysokiej rozdzielczości oraz badań litopedostratygraficznych wybranych 

sekwencji lessowo-glebowych. 

         Bardzo istotnym elementem moich badań było odpowiednie zaprezentowanie ich na 

arenie międzynarodowej, tak aby wzbudziły zainteresowanie całej społeczności badaczy 

lessów w Europie i na świecie. W całej literaturze archiwalnej poświęconej badaniom 

stratygraficznym do 2010 roku można było znaleźć zaledwie 30 dat uzyskanych metodą OSL 

i setki rezultatów TL. Charakterystyka tych badań podyktowana była możliwościami 

technicznymi, jakimi dysponowały w tym czasie laboratoria luminescencyjne w Polsce.  

Z punktu widzenia podstawowego założenia obu metod luminescencyjnych, czyli czasu 

niezbędnego do usunięcia sygnału luminescencyjnego podczas redepozycji badanego 

materiału, bardzo wyraźną przewagę ma metoda OSL nad TL (Godfrey-Smith i inni, 1988). 

Ten aspekt zadecydował o wyparciu metody TL przez OSL (poza pewnymi szczególnymi 

przypadkami) podczas określania wieku luminescencyjnego osadów geologicznych. 

Świadomość, że dostęp do praktycznie wszystkich archiwalnych badań pokrywy lessowej  

z obszarów Polski jest bardzo utrudniony lub wręcz niemożliwy dla zagranicznych badaczy 

(badania opierające się na analizach termoluminescencyjnych publikowane były  

w czasopismach o ogólnopolskim zasięgu i w języku polskim), dodatkowo ugruntowała we 

mnie potrzebę przeprowadzenia planowanych badań.  

          Dodatkowym problemem motywującym mnie do podjęcia się tej tematyki było także 

dokładne przetestowanie samej metody OSL w profilach lessowych w przedziale czasu od 

kilkunastu do około 130 tysięcy lat wstecz. Było to dla mnie istotne, gdyż analiza tych około 

trzydziestu dat OSL (z okresu przed 2010 roku) nasuwała mi bardzo niepokojące wnioski. 

Spoglądając na pracę profesora Jarego z 2007 roku możemy dostrzec w niej zestawienie 

wszystkich wyników luminescencyjnych, zarówno TL jak i OSL dla badanych przez niego 

profili lessowych, które udało mu się zebrać w ramach swoich szeroko zakrojonych badań. 

Analizując rezultaty dla profili w Dankowicach i Polanowie Samborzeckim odnosi się 

wrażenie, że metoda TL jest metodą bardziej wiarygodną, gdyż prezentowane rezultaty 

znacząco lepiej wpisują się w schematy stratygraficzne. Prezentowane w pracy Jarego (2007) 

badania OSL zostały przeprowadzone w Gliwickim Laboratorium Datowania 

Luminescencyjnego na początku XXI wieku. Ilość dziwnych inwersji i znaczącego 

niedoszacowania rezultatów dla starszych poziomów lessowych i glebowych spowodowała 



 Autoreferat – Piotr Moska        2019

 

6 
 

chęć wyjaśnienia takiego stanu rzeczy, gdyż moje doświadczenie mówiło mi, że tutaj musiał 

tkwić jakiś ukryty problem metodyczny: od sposobu poboru materiału w terenie po 

odpowiednie przygotowanie materiału do badań w laboratorium i jego analizę. Będąc 

świadomym, jak ogromną transformację przeszło nasze laboratorium na przestrzeni ostatnich 

kilkunastu lat, byłem także pewien, że rezultaty te da się zweryfikować i pokazać, że metoda 

OSL jest źródłem wiarygodnych wyników, na bazie których można zweryfikować 

podstawowy schemat stratygraficzny późnoplejstoceńskich lessów w Polsce, od najmłodszych 

lessów L1LL1, aż po kompleks gleb eemsko-wczesnoglacjalnych S1 włącznie (nazewnictwo 

wszystkich późnoplejstoceńskich jednostek litopedostratygraficznych zaczerpnięte zostało  

z pracy Markovica i współautorów (2015)).  

 

Badania własne autora będące przedmiotem niniejszego osiągnięcia naukowego są 

monotematycznym cyklem publikacji dotyczącym wykorzystania metod 

luminescencyjnych i badań litopedostratygraficznych w zagadnieniu stratygrafii 

późnoplejstoceńskich lessów w Polsce. Zastosowanie szerokiego spektrum 

prowadzonych badań było możliwe dzięki autorskiemu projektowi finansowanemu  

w ramach konkursu Sonata przez Narodowe Centrum Nauki.       

 

 

4.3.2 Przebieg badań mających na celu weryfikację istniejącej chronologii 

późnoplejstoceńskiej pokrywy lessowej na obszarze Polski. 

 

        Samą tematyką lessową zainteresowałem się w 2008 roku podczas „V Seminarium 

Lessowego” zorganizowanego przez Profesora Jarego, na którym prezentowałem nowe 

możliwości badań osadów czwartorzędowych metodą OSL. Podczas wycieczek terenowych 

miałem okazję zobaczyć profile w Białym Kościele i Zaprężynie oraz posłuchać bardzo 

ciekawych wykładów prof. Jarego na ich temat. Już w tym momencie zwróciłem uwagę na 

spore rozbieżności pomiędzy datami TL i OSL w prezentowanych profilach (niestety metoda 

OSL wypadała w niekorzystnym świetle, co mnie wręcz zaintrygowało, gdyż doskonale 

znając założenia obu metod było to sprzeczne z moimi dotychczasowymi doświadczeniami). 

W czasie trwania tego seminarium lessowego udało mi się nawiązać bliższą znajomość z prof. 

Jarym, podczas naszych dyskusji dotyczących metod luminescencyjnych jako źródła 

wiarygodnej informacji w badaniach stratygraficznych.  

 

        W tym miejscu chciałbym przynajmniej w skrócie przybliżyć, dlaczego metoda OSL 

powinna być stosowana do wszelkich osadów geologicznych, które nie miały bezpośredniego 

kontaktu z wysoką temperaturą w środowisku naturalnym. 

 

       Podstawą metod luminescencyjnych są dozymetryczne właściwości minerałów kwarcu  

i skalenia. Właściwości te pozwalają na gromadzenie w strukturze krystalograficznej tych 

minerałów efektów oddziaływania z promieniowaniem jonizującym, którego źródłem są 

długożyciowe izotopy uranu, toru i potasu, wchodzące w skład wszystkich utworów 

geologicznych na Ziemi. Ponieważ ilość tych efektów jest proporcjonalna do czasu, więc ich 
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pomiar w postaci sygnału luminescencyjnego pozwala nam na określenie wieku badanego 

osadu. W tym przypadku wiek badanego osadu rozumiany jest jako czas, który upłynął od 

ostatniej ekspozycji badanego materiału na światło słoneczne (ryc.1). Jest to praktycznie 

jedyny naturalny czynnik zerujący sygnał luminescencyjny (możliwe jest także usuwanie 

sygnału luminescencyjnego w wyniku oddziaływania wysokiej temperatury, jednak w naturze 

ten czynnik praktycznie nie występuje). Tak więc wiek luminescencyjny powinien 

odpowiadać wiekowi geologicznemu, gdy ziarna mineralne wchodzące w skład osadu przed 

depozycją były wystawione na działanie światła słonecznego.     

 

 
Ryc.1. Ideowy schemat przedstawiający proces akumulacji i zerowania sygnału 

luminescencyjnego  (rysunek zaczerpnięty z pracy H3). 

 

To co najważniejsze w samej metodzie OSL, a zarazem kluczowe do podniesienia 

wiarygodności uzyskiwanych rezultatów, to wielokrotnie większe prawdopodobieństwo 

spełnienia podstawowego założenia na którym bazują obie metody luminescencyjne: 

resetowania sygnału luminescencyjnego podczas redepozycji osadu. Na ryc. 2 przedstawiony 

jest proces resetowania (wybielania) sygnału luminescencyjnego dla kwarcu i skalenia oraz 

różnice w rejestrowanym sygnale luminescencyjnym w ramach tego doświadczenia (Godfrey-

Smith i inni, 1988). 
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Ryc.2. Wykres zaniku sygnału luminescencji w wyniku ekspozycji na światło słoneczne 

(Godfrey-Smith i inni, 1988). 

 

       Zauważyć można ogromną dysproporcję w szybkości resetowania sygnału 

luminescencyjnego w obu metodach. Kilkunastominutowa ekspozycja kwarcu na działanie 

światła słonecznego jest praktycznie wystarczająca dla metody OSL, podczas gdy w metodzie 

TL nawet wielogodzinna ekspozycja nie gwarantuje odpowiedniego wybielenia sygnału 

luminescencyjnego. Na podstawie moich doświadczeń, wynikających z analizy tysięcy 

próbek metodą OSL mogę jednoznacznie stwierdzić, że w praktyce często występuje materiał 

geologiczny, który zawiera mieszaninę ziaren o różnym stopniu wybielenia, a więc taki  

w którym nie wszystkie ziarna kwarcu eksponowane były wystarczająco długo na działanie 

światła słonecznego. Tak więc w naturze często spotykamy sytuację, że podczas redepozycji 

materiału panują niekorzystne warunki pogodowe uniemożliwiające całkowite wybielenie 

sygnału OSL. Można zatem zadać sobie pytanie, jak często mamy do czynienia z sytuacją, 

gdzie możliwe jest usunięcie sygnału TL. Ten właśnie pozornie błahy proces tempa 

resetowania sygnału luminescencyjnego w naturze w pomiarach laboratoryjnych odgrywa 

kluczową rolę. Sama metoda TL ma wciąż określone możliwości aplikacji, wszędzie tam 

gdzie materiał był wygrzany do około 500°C możemy mówić o całkowitym zerowaniu 

sygnału luminescencyjnego (TL i OSL), więc obiekty archeologiczne w postaci cegieł czy 

ceramiki można datować obiema metodami (Chruścińska et al., 2008). 

 

       W dzisiejszych czasach nie wykonuje się datowania metodą TL na potrzeby geologii 

Czwartorzędu i przekłada się to także na postrzeganie samych rezultatów uzyskanych tą 

metodą w przeszłości. Brak merytorycznej dyskusji poświęconej metodyce powstawania 

archiwalnych rezultatów TL dla obszarów lessowych w Polsce, uniemożliwia ich weryfikację. 

Obecnie na szczęście podejście do uzyskiwanych wyników zmieniło się diametralnie i rzeczą 

normalną jest dokumentowanie każdego wyniku OSL poprzez przynajmniej podstawową 

dyskusję na temat właściwości luminescencyjnych samego kwarcu jak i dokładniejszy opis 
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sposobu uzyskania końcowego rezultatu. Ma to na celu głównie uwiarygodnienie 

otrzymanych rezultatów jak i możliwość szerszej dyskusji na ich temat. Konkludując, aby 

móc prezentować swoje badania na międzynarodowych forach musiałem dostosować się do 

tych wymagań, gdyż tylko taka postawa umożliwia dotarcie do szerokiej międzynarodowej 

społeczności badaczy lessowych. Taka też idea przyświecała mi od samego początku badań 

nad tematyką stratygrafii lessów na obszarach Polski.  

 

      Bardzo szybko przekonałem się, że w prof. Jarym znalazłem osobę, która w bardzo 

podobny sposób postrzega swoje badania. Jego otwartość na potrzebę dalszych 

szczegółowych badań w kierunku weryfikacji stratygrafii lessów przekonała mnie, że warto 

poświęcić temu tematowi więcej czasu, środków i energii. Naszą współpracę rozpoczęliśmy 

od opracowania chronostratygrafii opierającej się na badaniach OSL dla profilu w Białym 

Kościele, gdyż jest to miejsce szczególne dla całej zachodniej Polki, gdzie możemy 

obserwować wszystkie reprezentatywne późnoplejstoceńskie jednostki litopedostratygraficzne 

(L1LL1, L1SS1, L1LL2, S1).  

       Efektem naszych pierwszych prac terenowych było pobranie aż 21 prób z profilu  

w Białym Kościele i następnie mozolna praca laboratoryjna mająca na celu datowanie tych 

osadów. Pierwsze wyniki zostały zaprezentowane już następnego roku na niezwykle ważnej 

międzynarodowej konferencji poświęconej tematyce lessowej „Loessfest 2009” 

zorganizowanej w Nowym Sadzie. Dalsze badania zaowocowały w kolejnym roku 

prezentacją na  międzynarodowej konferencji "Methods of Absolute Chronology" 

organizowanej w Gliwicach. Po konferencji i bardzo pozytywnym odbiorze prowadzonych 

badań zdecydowaliśmy, że mamy wystarczająco dużo nowego materiału do przygotowania 

naszego pierwszego manuskryptu, czego efektem była praca H1. Praca ta ukazywała duży 

potencjał, a zarazem potrzebę dalszych badań w tym zakresie. Praca ta była także podstawą 

projektowania przyszłego wniosku grantowego. Realizacja tego pierwszego wyzwania 

związanego z profilem w Białym Kościele uzmysłowiła mi, które elementy począwszy od 

poboru prób po preparatykę chemiczną można i należy udoskonalić na potrzeby dalszych 

badań. Efektem tych przemyśleń było złożenie projektu mojego autorstwa, ale oczywiście we 

współpracy z prof. Jarym, do Narodowego Centrum Nauki w konkursie Sonata w 2011 roku 

na "Ustalenie chronologii powstania późnoplejstoceńskiej pokrywy lessowej na obszarze 

Polski na podstawie datowania luminescencyjnego wysokiej rozdzielczości oraz badań lito-

pedologicznych wybranych sekwencji lessowo-glebowych.", który to uzyskał bardzo dobre 

recenzje i finansowanie.  

       Równocześnie z przygotowaniem wniosku grantowego prowadziłem dogłębną analizę 

archiwalnej literatury poświęconej badaniom lessów i ich stratygrafii. Wyszukanie i zebranie 

tej literatury zajęło mi około roku, ale praca ta pozwoliła mi na przygotowanie manuskryptu 

H3, który stanowi przegląd wykorzystania metod luminescencyjnych w Polsce na potrzeby 

badań lessowych. Praca ta także jasno uzmysławia, że podjęta przeze mnie próba weryfikacji 

stratygrafii lessów Polski z punktu widzenia wykorzystania nowoczesnych technik 

badawczych jest mocno uzasadniona.   

        W 2012 roku wyszła praca H2, która zawierała kompletną chronologię OSL na 

podstawie frakcji piaszczystej kwarcu (90-125 µm) dla profilu w Białym Kościele. W pracy 
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tej po raz pierwszy został zastosowany nowy format opracowania wyników 

luminescencyjnych i ich prezentacji na profilu lessowo-glebowym. Na ryc. 3 możemy 

zobaczyć wszystkie uzyskane rozkłady prawdopodobieństwa (Berger, 2010) umieszczone 

chronologicznie z zaznaczonymi obszarami dla finalnego wieku i niepewnością. Ta 

innowacyjna forma prezentacji wyników datowań jest zdecydowanie lepsza od prezentowania 

wyników jedynie w formie końcowego rezultatu (który jest efektem statystycznego 

opracowania), ponieważ przedstawia czytelnikowi pełny zbiór danych, na podstawie których 

wyznacza się końcowe rezultaty.   

 

 
Ryc.3. Innowacyjna forma przedstawiania rezultatów luminescencyjnych na wykresie wiek-

głębokość wykorzystana w pracy H2 i każdej kolejnej poświęconej rozważaniom 

stratygraficznym w moich badaniach. 

 

        W pracy tej zastosowałem także zmieniony system wyznaczania końcowej wartości 

dawki ekwiwalentnej, który oparty był o odpowiedni model statystyczny zaproponowany 

przez Galbraitha i współautorów (1999). Ta zmiana podyktowana była dyskusją, jaka odbyła 

się podczas „13th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance 

Dating” (Toruń, 2011), na temat sposobu wyznaczania końcowej wartości dawki 

ekwiwalentnej a więc i wieku próbek przez różne laboratoria luminescencyjne. Efektem tej 

dyskusji było stwierdzenie, że wszystkie laboratoria luminescencyjne powinny wyznaczać tą 
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wartość w podobny sposób. Dlatego też od tego momentu Gliwickie Laboratorium Datowania 

Luminescencyjnego przyjęło „Central Age Model (CAM)” jako podstawę do określania 

końcowej wartości dawki ekwiwalentnej.  

      Uzyskanie finansowania z NCNu zdynamizowało moje dalsze badania i umożliwiło 

przeprowadzenie wszystkich zakładanych analiz zarówno przez Politechnikę Śląską jak  

i zespół prof. Jarego w ramach zaplanowanych prac nad chronologią powstawania 

późnoplejstoceńskiej pokrywy lessowej na obszarze Polski.  

        

      Aby w wiarygodny i przekonujący sposób przeprowadzić tak szeroko zakrojone badania, 

postawiłem sobie trzy główne cele w ramach projektu i zarazem całej mojej pracy naukowej 

poświęconej temu zagadnieniu. Są to: 

Główny – poznawczy, chronostratygraficzny: weryfikacja dotychczasowej oraz 

opracowanie nowej propozycji chronostratygrafii późnoplejstoceńskich lessów w Polsce, 

przedstawienie korelacji chronostratygraficznej w skali regionalnej oraz ponadregionalnej; 

porównanie historii tworzenia lessów w różnych lokalizacjach Polski.  

Cel drugi – metodyczny: test metody optycznie stymulowanej luminescencji (OSL) oraz 

metody radiowęglowej, która może być idealnym narzędziem dla celów kontroli otrzymanych 

rezultatów dla materiału badawczego, którego wiek nie przekracza 50000 lat. Prace  

prowadzone były na najlepszym dostępnym materiale geologicznym. Zaletami 

wytypowanych obszarów lessowych jest występowanie wszystkich reprezentatywnych 

późnoplejstoceńskich jednostek litopedostratygraficznych, które stanowią fundament do 

budowania stratygrafii lessów oraz wykorzystania jej do korelacji z lessami Ukraińskimi oraz 

z lessami Europy Zachodniej.  

Cel trzeci – poznawczy, paleośrodowiskowy: próba rekonstrukcji zmian klimatu na 

obszarach lessowych oparta na szczegółowej analizie wytypowanych sekwencji lessowo-

glebowych oraz na śledzeniu przestrzennej zmienności charakterystycznych cech 

równowiekowych poziomów śródlessowych gleb kopalnych, horyzontów strukturalnych oraz 

jednostek lessowych związanych z określoną fazą depozycji pyłu eolicznego.  

 

Zakładane cele można było uzyskać poprzez:  

 

a. Wybór najlepszego materiału do badań luminescencyjnych oraz wykorzystanie  

w badaniach różnych metod datowania luminescencyjnego.  

          Najlepszym minerałem do datowania luminescencyjnego jest kwarc, zaś najlepszym 

typem materiału są osady eoliczne takie jak lessy i piaski wydmowe. Osady eoliczne 

generalnie należą do osadów bardzo dobrze wybielonych w czasie redepozycji, a zatem 

zerowanie sygnału luminescencyjnego jest bardzo prawdopodobne. Kwarc jest najlepiej 

poznanym materiałem do datowania luminescencyjnego i uważa się, iż jest materiałem 

dającym najpewniejsze wyniki. W badaniach został wykorzystany kwarc frakcji 

grubopyłowej (45-63 µm) użyty na potrzebę analiz OSL w procedurze odtworzeniowej 

pojedynczych porcji (SAR).  

W trakcie trwania badań zrodził się pomysł rozszerzenia badań luminescencyjnych  

o najnowszą procedurę post-IR IRSL (Buylaert i inni, 2009; Thiel i inni, 2011)  
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z wykorzystaniem polimineralnej frakcji drobnopyłowej o granulacji od 4 do 11 µm. Pomysł 

ten powstał dopiero w 2014 roku i był skorelowany z rozwojem aparatury badawczej będącej 

w dyspozycji Gliwickiego Laboratorium Luminescencyjnego. Sygnał IRSL (Infrared 

Stimulated Luminescence), wcześniej stosowany w datowaniu skaleni, charakteryzuje się 

atermicznym zanikiem, a to z kolei prowadzi do zaniżania uzyskiwanych wartości dawki 

równoważnej. Atermiczny zanik luminescencji związany jest z faktem zachodzenia 

rekombinacji zlokalizowanej za pośrednictwem zjawiska tunelowania elektronów z pułapek 

elektronowych do centrów rekombinacyjnych. Dziesięć lat temu pojawiła się propozycja 

użycia sygnału post-IR IRSL (Buylaert i inni, 2009). Modyfikacja w schemacie pomiarowym 

polega na tym, że standardowy sygnał IRSL jest wygaszany optycznie, a następnie próbka 

polimineralna podgrzewana jest do wysokiej temperatury (najczęściej około 290°C). Po takim 

wygrzaniu rejestrowany jest ponownie sygnał IRSL (zwyczajowo zapisywany jako post-IR 

IRSL290). Sygnał ten cechuje się wysoką stabilnością termiczną i w wielu przypadkach 

umożliwia datowanie luminescencyjne w znacznie szerszym zakresie wieku, dlatego też 

metoda ta zyskała wielu zwolenników przy datowaniu osadów starszych niż 100 tysięcy lat. 

Metoda ta nie daje oczywiście 100% pewności co do otrzymanych rezultatów (szczególnie  

w zakresie starszych dat) niemniej jednak w wielu pracach (również własnych autora H4, H5, 

H6, H7, H8) otrzymywane rezultaty są bardzo satysfakcjonujące.    

 

b. Wykorzystanie w badaniach profili lessowych dobrze rozpoznanych geologicznie. 

           Reprezentatywne profile lessowe powinny się charakteryzować obecnością wszystkich 

późnoplejstoceńskich jednostek litopedostratygraficznych (L1LL1, L1SS1, L1LL2, S1).  

W przypadku lessów na szczególną uwagę zasługują te profile, których miąższość jest 

największa (kilkanaście metrów), a pobór próbek na datowanie jest poprzedzony 

wcześniejszym rozpoznaniem geologicznym.  

Do badań zostały wytypowane cztery profile: Biały Kościół, Złota, Tyszowce i Strzyżów,  

a ich położenie zostało wyróżnione na mapie sporządzonej na rycinie 4. 
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Ryc. 4. Obszary lessowe w Polsce z zaznaczonymi wszystkimi profilami lessowymi dla 

których przeprowadzono datowania metodami luminescencyjnymi (rysunek jest modyfikacją 

ryciny z artykułu H3) 

 

c. Analiza rozkładów wyników pomiarów dawki pochłoniętej w przypadku stosowania metod 

pojedynczych porcji. 

          Opracowanie datowania OSL wykonanego metodą pojedynczych porcji dostarcza 

zwykle od kilkunastu do kilkudziesięciu rezultatów. Każdą z wartości dawki pochłoniętej 

uzyskuje się dla jednej porcji ziaren składającej się z kilkuset ziarenek kwarcu. Analiza 

rozkładu tych wartości pozwala na odróżnienie próbek lessu dobrze wybielonego od lessu, w 

którym część ziaren była niekompletnie wybielona. Wykresy prawdopodobieństwa 

zaproponowane przez Bergera (2010) oraz zaimplementowanie modelu wieku CAM było 

pierwszym tego typu podejściem do prezentacji i interpretacji uzyskanych wyników na 

potrzeby badań chronostratygraficznych prowadzonych w Polsce. Na podstawie datowania 

luminescencyjnego można dla każdego z badanych profili opracować model wiek-głębokość 

(przykłady można znaleźć w pracach H6 i H8). Modele wiek-głębokość pozwalają na 

przeprowadzenie korelacji między profilami i ustalenia wspólnej chronostratygrafii lessów 

polskich, a także są bezpośrednim źródłem określenia tempa sedymentacji lessów dla 

badanych obszarów. 

 

d. Korelacja dat luminescencyjnych z datami radiometrycznymi w tym samym profilu 

W odniesieniu do lessów młodszych L1LL1 i gleby kopalnej L1SS1 korelowanej z glebą 

„komorniki” (Jersak, 1973) zostały pobrane próbki  do datowania radiowęglowego z każdego 

badanego profilu. Mam pełną świadomość, że zabezpieczony materiał badawczy nie był 
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idealnym materiałem z punktu widzenia samej metody radiowęglowej, gdyż nie udało się 

pozyskać z żadnego profilu nawet najmniejszych fragmentów węgli drzewnych. Przy braku 

takiego materiału badawczego na każdą z próbek składało się około 2 kg osadu. W warunkach 

laboratoryjnych następowała ekstrakcja kwasów huminowych z pobranych materiałów  

w wyniku użycia standardowej procedury kwas-zasada-kwas wykorzystywanej przy 

preparatyce próbek w laboratoriach radiowęglowych.  Kwasy huminowe są materiałem 

drugiego wyboru z punktu widzenia datowania 
14

C, gdyż istnieje możliwość migracji tych 

kwasów w głąb profilu, zatem w przypadku każdej próbki istnieje zawsze 

prawdopodobieństwo otrzymania niedoszacowanego wyniku (Wild i inni, 2013). W technice 

akceleratorowej spektrometrii mas (AMS), pomiar koncentracji 
14

C odbywa się na materiale 

tarczy grafitowej przygotowanej z węgla uzyskanego z próbki podczas odpowiednich 

procedur chemicznych. Tarcze grafitowe były przygotowywane w Gliwickim Laboratorium 

Radiowęglowym, natomiast sam pomiar odbywał się na akceleratorze znajdującym się  

w Nowej Zelandii. Wyniki uzyskane na podstawie analiz w akceleratorze zostały poddane 

kalibracji przy użyciu programu OxCal w wersji 4.2 (Bronk Ramsey, 2009; Southon i inni, 

2013).    

   

e. Wykonanie odpowiednich analiz fizykochemicznych w celu próby rekonstrukcji zmian 

klimatu na obszarach lessowych Polski 

Relatywnie najłatwiej można przeprowadzić tego typu rekonstrukcję dla najmłodszego cyklu 

interglacjalno-glacjalnego. Lessy i gleby kopalne wykształcone w tym cyklu są najlepiej 

rozpoznane, głównie ze względu na dobrą dostępność do badań najmłodszych pokryw 

lessowych. Sekwencje lessów młodszych obserwuje się w wielu rozległych, naturalnych lub 

sztucznych odsłonięciach, a materiały uzyskane z wierceń mają jedynie charakter 

pomocniczy, uzupełniający. Z tych powodów możliwości szczegółowej i wiarygodnej 

rekonstrukcji ostatniego cyklu glacjalno-interglacjalnego są zdecydowanie większe, niż  

w przypadku wcześniejszych cykli. 

 

Podstawowe badania pozwalające na podjęcie takiej próby to:  

1. Oznaczenia składu granulometrycznego metodą dyfraktometrii laserowej na aparacie 

Mastersizer 2000 firmy Malvern. Oznaczenia zostały wykonane w Pracowni 

Gruntoznawczej Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu 

Wrocławskiego.  Podstawową cechą litologiczną lessów jest ich uziarnienie (Cegła, 

1972). Analizę uziarnienia wykonuje się przy pomocy dyfraktometrów laserowych, 

gdzie pomiar opiera się na analizie rozproszenia wiązki światła przechodzącej przez 

ośrodek, w którym w postaci zawiesiny występuje analizowany osad.  Nowoczesne 

dyfraktometry, którego przykładem jest Mastersizer 2000 firmy Malvern, pozwalają 

na precyzyjne określenie ilościowej zawartości każdej z frakcji w badanym materiale 

w zadanym obszarze pomiarowym (od 0,02 μm do 2 mm). Dla lessów rozkład 

uziarnienia jest silnie skorelowany z kilkoma czynnikami, które od zawsze towarzyszą 

procesowi depozycji pyłu eolicznego. Najważniejszymi z nich są: charakterystyczne 

cechy obszaru źródłowego, odległość obszarów depozycji pyłu od obszarów 
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źródłowych, częstość, kierunek oraz siła wiatrów przenoszących pył (Cegła, 1972;   

Pye, 1984; 1987; 1995).  

Korzystanie i umiejętne odczytywanie granulometrycznych wskaźników pośrednich  

w sekwencjach lessowo-glebowych jest bardzo istotnym źródłem informacji  

o kierunku transportu i sile wiatru odpowiadającego za ten transport. Należy także 

pamiętać, że informacje te można w sposób wiarygodny wykorzystać tylko  

w przypadku takich sekwencji lessowo-glebowych, które nie zostały w znacznym 

stopniu przekształcone przez procesy redepozycji, bioturbacji czy intensywnej 

pedogenezy (Jary, 2007).  

 

2. Pomiary podatności magnetycznej wykonane zostały za pomocą mostka podatności 

magnetycznej KLY-2 Kappabridge firmy AGICO z Brna. Pomiary wykonane były  

w Instytucie Geologii w Pradze w Republice Czeskiej w ramach mojej współpracy z tą 

instytucją.  

Magnetyczne techniki pomiarowe są szeroko stosowane w obecnych badaniach 

środowiskowych (Liu i inni., 2004; Markovic i inni, 2015). Szczególną uwagę zwraca 

się na określenie powiązań między różnymi procesami glebotwórczymi oraz 

właściwościami i występowaniem tlenków żelaza w sekwencjach lessowo-glebowych 

pod kątem rekonstrukcji paleoklimatycznych (Liu i inni, 2004). Sekwencje lessowo-

glebowe stanowią jeden z najbardziej szczegółowych zapisów dotyczących 

globalnych i regionalnych zmian klimatycznych, w szczególności cykli glacjalno-

interglacjalnych. Właściwości magnetyczne sekwencji lessowo-glebowych, 

intensywnie badane przez ostatnie dekady, okazały się czułym wskaźnikiem 

paleoklimatu. Paleoklimatyczna interpretacja wartości podatności magnetycznej gleb 

kopalnych i osadów opierała się na fakcie, że tworzenie gleby jest zwykle związane ze 

zwiększoną koncentracją bardzo drobnych ziaren magnetytu/maghemitu (Heller  

i Evans, 1995), spowodowaną prawdopodobnie przez procesy wietrzenia, procesami 

pedogenetycznymi oraz bakteriologiczną syntezą magnetytu (Maher i Thompson, 

1992).   Badania paleomagnetyczne stały się niezwykle wartościowe szczególnie  

w badaniach stratygraficznych lessów chińskich, gdzie sekwencje lessowo glebowe 

posiadają niespotykane nigdzie indziej rozmiary i zarazem sięgają najdalej  

w przeszłość naszej planety. Badania tego typu były w przeszłości przeprowadzane 

także dla terenów Polski pod kątem określenia zmienności podatności magnetycznej 

oraz próby korelacji otrzymanych rezultatów z danymi literaturowymi pochodzącymi 

z Chin (Nawrocki i inni, 1996; 1999).  

Właściwości magnetyczne sekwencji lessowo-glebowych przyczyniały się 

wielokrotnie do prawidłowego określania ich pozycji stratygraficznych, przez 

korelację z innymi sekwencjami lądowymi. Problemem, z którym wciąż borykają się 

badacze wykorzystujący te własności w sekwencjach glebowo-lessowych jest niepełne 

zrozumienie procesów fizycznych i chemicznych, które mają realny wpływ na 

zmienność podatność magnetycznej w naturze. Większość badaczy aktualnie 

przychyla się do stwierdzenia, że procesy pedogeniczne są odpowiedzialne za 

większość zmian podatności magnetycznej w sekwencjach lessowo-glebowych. 
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Badania opublikowane na końcu ubiegłego stulecia (Banerjee i Jackson, 1996, Sartori 

i inni, 1999) pokazały, że zwiększenie podatności magnetycznej w glebach kopalnych 

jest związane z minerałami ferrimagnetycznymi wytwarzanymi podczas pedogenezy. 

Wiele takich pedogenicznych ziaren to wyjątkowo drobnoziarniste cząstki 

magnetyczne, które bardzo szybko oddziałują z zewnętrznym polem magnetycznym, 

czyli momenty magnetyczne w tych ziarenkach bardzo szybko ustawiają się zgodnie  

z kierunkiem zewnętrznego pola magnetycznego. Takie materiały charakteryzują się 

dużą wrażliwością magnetyczną. Związane jest to także z wyraźną różnicą  

w rejestrowanym sygnale podatności magnetycznej dla lessów i gleb (dla dobrze 

wykształconych gleb kopalnych zazwyczaj rejestrowane jest wyraźne zwiększenie 

tego sygnału). Dodatnia korelacja między podatnością magnetyczną, a intensywnością 

procesów pedogenicznych lub wietrzenia, obserwowana w sekwencjach glebowo-

lessowych z Chin i Europy Środkowej, była szeroko wykorzystywana przez badaczy 

czwartorzędu w badaniach paleoklimatycznych.  

Najbardziej wiarygodnym wytłumaczeniem rejestrowanych różnic w podatności 

magnetycznej wydają się być następujące teorie:  

- Zmniejszenie wartości podatności magnetycznej w sekwencjach lessowych 

wystąpiło jako wynik rozcieńczenia bardzo drobnych cząstek magnetycznych o stałej 

dostawie pochodzących z materiału o niskiej podatności. Maksymalne rozcieńczenie 

powinno nastąpić w tym przypadku w okresach zlodowacenia, czyli w okresie,  

w którym dominował materiał o niskiej podatności magnetycznej (Jordanova  

i Petersen, 1999, Liu i inni, 2004). 

- Wzrost podatności magnetycznej w glebach kopalnych jest powodowany przez 

pedogenezę zachodzącą w samej glebie w bardziej wilgotnych i raczej ciepłych 

okresach. Obecność materii organicznej, dobry system odprowadzania wody 

powiązany ze zmianami wilgotności wspiera bakterie detrytyczne odpowiedzialne za 

redukcję tlenków żelaza i wytrącanie drobnoziarnistych cząstek magnetycznych  

w tych okresach (Matasova i inni, 2001, Spassov i inni, 2003).    

 

3. Oznaczenia zawartości węglanu wapnia metodą Scheiblera. Oznaczenia zostały 

wykonane w Pracowni Gruntoznawczej IGiRR Uniwersytetu Wrocławskiego;  

Rozmieszczenie węglanu wapnia w profilu jest wskaźnikiem mówiącym o wilgotności 

klimatu (w okresie suchym gromadzi się on zwykle na powierzchni, podczas gdy  

w okresie wilgotnym jest on wymywany w głąb profilu). Na szybkość ługowania 

(wymywania) wpływa uziarnienie osadu lub stopień rozdrobnienia skały macierzystej. 

W osadach mniej zwartych przepływ wody jest szybszy i zachodzi głębiej niż  

w osadach bardziej zwartych, co wpływa na łatwość wymywania węglanów. 

Zawartość węglanów w lessach jest zazwyczaj dodatnio skorelowana z tempem 

depozycji pyłu lessowego (Jersak, 1973; Jary, 2007). 

 

4. Oznaczenia zawartości węgla organicznego i substancji organicznej metodą Tiurina. 

Oznaczenia zostały wykonane w Pracowni Gruntoznawczej IGiRR Uniwersytetu 

Wrocławskiego;  
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Metoda ta polega na utlenieniu węgla organicznego  w  środowisku  silnie  kwaśnym 

podczas ogrzewania. Zawartość  substancji organicznych w sekwencjach lessowo-

glebowych ułatwia identyfikację inicjalnych poziomów gleb kopalnych. Oznaczenia 

węgla organicznego są dodatkowym wskaźnikiem pomagającym w określeniu pozycji 

i korelacji stratygraficznej gleb i zespołów gleb kopalnych. 

 

Opracowanie i prezentacja wyników luminescencyjnych.  

 

          Zasadniczym i podstawowym problemem związanym z weryfikacją stratygrafii lessów 

na obszarze Polski, było jak najdokładniejsze określenie czasowych ram dla kolejnych etapów  

najmłodszego cyklu interglacjalno-glacjalnego. W tym celu podczas mojej pracy badawczej 

poświęconej czterem wyżej wymienionym profilom lessowym opracowałem 185 

niezależnych rezultatów luminescencyjnych, które stanowią podstawę do dalszych wniosków 

i dyskusji. W tym miejscu wypada przynajmniej przybliżyć jakie pomiary i procedury 

laboratoryjne są niezbędne do otrzymania pojedynczego wyniku datowania i co ten wynik 

reprezentuje.  

Wychodząc od najprostszej definicji, do określenia wieku badanego osadu potrzebujemy 

znajomości tylko dwóch parametrów: wiek= De / Dr , gdzie De jest dawką ekwiwalentną 

wyznaczaną przy pomocy czytnika luminescencji, natomiast Dr jest dawką roczną 

wyznaczaną najczęściej przy pomocy spektrometru półprzewodnikowego. Należy jednak 

podkreślić, że cały czas trwają prace badawcze nad dalszymi możliwościami wyznaczenia 

tych parametrów z jak największą wiarygodnością (Tudyka et al., 2018; Kesser et al., 2018).  

Eliminacja niepożądanych niepewności w ramach moich badań nad weryfikacją chronologii 

późnoplejstoceńskiej pokrywy lessowej zaczęła się od zaimplementowania najnowszego 

systemu Eijkelkampa do poboru próbek. Jeszcze podczas pierwszych prac polowych w 2008 

roku przy profilu w Białym Kościele posługiwałem się zupełnie innymi próbnikami, które nie 

do końca sprawdzały się przy pobieraniu materiału z niezwykle twardych ścian odsłonięcia 

lessowego. Te doświadczenia spowodowały, że w ramach dalszych prac polowych zacząłem 

poszukiwać jakiegoś uniwersalnego i zarazem profesjonalnego rozwiązania. System 

Eijkelkampa w 100% spełnia założenia stawianych przy poborze próbek do badań 

luminescencyjnych. Jego konstrukcja i użyte materiały zapewniają bezpieczne i komfortowe 

warunki poboru prób, w szczególności ochrona materiału przed światłem słonecznym, która 

jest kluczowa dla metody OSL, gdyż nawet kilkusekundowa ekspozycja może mieć realny 

wpływ na dodatkową niepewność w ostatecznym rozrachunku.  

            Materiał badawczy w laboratorium luminescencyjnym poddawany był dwutorowo 

odpowiedniemu przygotowaniu do pomiarów umożliwiających określenie jego dawki rocznej 

jak i dawki ekwiwalentnej. 

W przypadku dawki rocznej materiał był suszony i następnie rozdrabniany, aby możliwe było 

jego umieszczenie w pojemniku pomiarowym. W przypadku wszystkich próbek lessowych 

wykorzystany został pojemnik mieszczący około 800 g wysuszonego osadu. Koncentracje 

pierwiastków odpowiedzialnych za promieniowanie jonizujące (U, Th i K) były mierzone 

przy użyciu spektrometru półprzewodnikowego wysokiej rozdzielczości HPGe produkcji 

Canberra. Oprócz samego pomiaru w spektrometrze należy określić także dawkę pochodzącą 
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od promieniowania kosmicznego, którą określa się przy pomocy równania zaproponowanego 

przez Prescotta i Huttona (1994). Uzyskana dawka roczna (Adamiec i Aitken, 1998; Guerin  

i inni, 2011) zawiera poprawkę na wilgotność opisaną przez Aitkena (1985), którą wyznacza 

się niezależnie.  

           W celu wyznaczenia dawki ekwiwalentnej należy wyekstrahować czysty kwarc (lub 

mieszaninę kwarcu i skaleni w przypadku próbek polimineralnych) z osadu pobranego do 

badania. Cały proces musi przebiegać przy oświetleniu światłem czerwonym lub 

pomarańczowym, które nie powoduje usuwania naturalnego sygnału luminescencyjnego  

z próbki. Pierwszym etapem jest przesianie całości materiału na sitach o różnej średnicy (od 

45 do 200 µm)  i uzyskanie najbardziej interesującej nas frakcji, która jest najbardziej 

reprezentatywna dla danego typu materiału. Frakcja ta następnie jest traktowana kwasem 

solnym (20%) w celu usunięcia węglanów z próbki, a następnie perhydrolem w celu usunięcia 

materii organicznej. Pomiędzy poszczególnymi krokami preparatyki chemicznej, próbka jest 

płukana wodą destylowaną. Niezmiernie istotnym krokiem w przypadku ekstrakcji czystego 

kwarcu jest separacja gęstościowa przy użyciu poliwolframianu sodu, która została 

zaimplementowana w procedurę chemiczną. Podczas tej procedury wyseparowany zostaje 

materiał o gęstości odpowiadającej gęstości kwarcu od 2.62 g/cm
3
 do 2.75 g/cm

3
. Ostatnim 

krokiem jest traktowanie stężonym (40%) kwasem fluorowodorowym w celu usunięcia 

zewnętrznej warstwy ziaren kwarcu (około 10 μm) odpowiedzialnej za absorbcję dawki od 

promieniowania alfa (Aitken, 1985, 1998). Tak wyekstrahowany kwarc można używać do 

pomiarów luminescencji w czytnikach luminescencji w celu określenia dawki ekwiwalentnej.  

             Procedura przygotowania drobnych ziaren polimineralnych (4-11 μm)  na potrzeby 

pomiarów post-IR IRSL jest jeszcze bardziej skomplikowana. Po dwóch pierwszych etapach 

z kwasem solnym i perhydrolem próbka umieszczana jest w wysokiej probówce z cieczą, 

gdzie następuje grawitacyjna separacja różnych frakcji w czasie. Procedurę tą powtarza się 

przynajmniej czterokrotnie w celu jak najdokładniejszego otrzymania materiału o żądanej 

frakcji. Po uzyskaniu odpowiedniej frakcji umieszcza się ją w 50 ml acetonie, a następnie 

pipetą wprowadza dobrze wymieszany roztwór do płaskodennych probówek o objętości 2 ml. 

Każda probówka przed napełnieniem jest uzupełniana przez odpowiednio dopasowany dysk 

stalowy, na którym po odparowaniu acetonu zostanie osadzona interesująca nas frakcja 

polimineralna.  

            W czytnikach luminescencji umieszcza się porcje kwarcu (jedną porcję stanowi 

zazwyczaj kilkaset ziaren, a w przypadku próbek polimineralnych można mówić o tysiącach 

ziaren), mocując je przy pomocy sprayu silikonowego do stalowych talerzyków (mających 10 

mm średnicy). W przypadku moich badań wykorzystywałem do pomiarów kwarcu 

automatyczny czytnik luminescencji firmy Daybreak 2200 TL/OSL (Bortolot, 2000) przy 

użyciu standardowej procedury regeneracyjnej pojedynczych porcji w skrócie SAR (single-

aliquot regenerative-dose) (Murray i Wintle, 2000). Do napromieniania kwarcu podczas 

procedury pomiarowej używane jest wykalibrowane źródło beta 
90

Sr/
90

Y zainstalowane  

w czytniku, emitujące promieniowanie o mocy 5 Gy/min. Natomiast do pomiarów sygnału  

z próbek polimineralnych z procedurą post-IR IRSL (Thiel i inni, 2011) wykorzystany został 

czytnik luminescencji  firmy Risø TL/OSL DA-20 z wykalibrowanym źródłem beta 
90

Sr/
90

Y 

zainstalowanym w czytniku, o mocy 7.2 Gy/min. Użyte czytniki posiadały odpowiednie filtry 
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optyczne umożliwiające prawidłową detekcję sygnału luminescencyjnego pochodzącego  

z badanych próbek. W poniższej tabeli 1 przedstawiam wszystkie kroki procedur 

pomiarowych użytych na potrzeby moich badań. 

 

Tabela 1. Procedury pomiarowe wykorzystane w badaniach. 

  OSL SAR protokół post-IR IRSL protokół 

1 Napromienianie dawką beta Di Napromienianie dawką beta Di 

2 Wygrzewanie wstępne w 

temperaturze 260°C przez 10 s 

Wygrzewanie wstępne w temperaturze 320°C 

przez 60 s 

3 Stymulacja światłem niebieskim w 

temperaturze 125°C i rejestracja 

luminescencji przez 100 s 

Stymulacja światłem podczerwonym w 

temperaturze 50°C i rejestracja luminescencji 

przez 200 s  

4 Napromienianie określoną dawką beta 

Dt pod kątem pomiarów testowych  

Stymulacja światłem podczerwonym w 

temperaturze 290°C i rejestracja luminescencji 

przez 200 s  

5 Wygrzewanie w temperaturze 220°C 

przez 1 s.  

Napromienianie określoną dawką beta Dt pod 

kątem pomiarów testowych 

6 Stymulacja światłem niebieskim w 

temperaturze 125°C i rejestracja 

luminescencji przez 100 s 

Wygrzewanie wstępne w temperaturze 320°C 

przez 60 s  

7  Stymulacja światłem podczerwonym w 

temperaturze 50°C i rejestracja luminescencji 

przez 200 s 

8  Stymulacja światłem podczerwonym w 

temperaturze 290°C i rejestracja luminescencji 

przez 200 s 

9  Stymulacja światłem podczerwonym w 

temperaturze 325°C i rejestracja luminescencji 

przez 100 s  

 

         Wynikiem rejestracji naturalnej luminescencji dla próbki oraz luminescencji uzyskanej 

po napromienieniu określonymi dawkami odtworzeniowymi jest tak zwana krzywa wzrostu, 

której przykład prezentuje Ryc. 5 (oprócz krzywej wzrostu przedstawiona jest typowa krzywa 

zaniku luminescencji). Krzywa ta powstaje przez dopasowanie odpowiedniej funkcji 

(najczęściej ekspotencjalnej) do punktów pomiarowych. Wynikiem końcowym analizy każdej 

krzywej wzrostu jest wyznaczenie dawki ekwiwalentnej wraz z niepewnością. 
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Ryc. 5. Krzywa wzrostu jako efekt zastosowania procedury SAR dla jednej porcji kwarcu 

(krzywa zaniku luminescencji przedstawiona jest poniżej krzywej wzrostu).  

 

Dla każdej analizowanej próbki pomiary zazwyczaj przeprowadza się dla kilkunastu 

oddzielnych porcji kwarcu, więc analizuje się także kilkanaście różnych krzywych wzrostu 

otrzymanych w procesie pomiarowym. W celu określenia finalnej wartości dawki 

ekwiwalentnej należy zastosować odpowiedni model statystyczny,  w moim przypadku był to 

CAM (Central Age Model, Galbraith i inni, 1999). Wprowadzenie do końcowego 

opracowania wyników jasno określonego modelu statystycznego pozwala na porównanie 

otrzymanych rezultatów z innymi ośrodkami zajmującymi się datowaniem 

luminescencyjnym. Typowy przykład prezentacji wyników luminescencyjnych przedstawia 

Ryc. 6.  

 

 
 

 Ryc. 6. Wykres rozkładu gęstości prawdopodobieństwa (Berger, 2010) dla dwóch różnych 

próbek, jako typowe przykłady prezentacji wyników luminescencyjnych.  
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          W ramach tego modelu określony został parametr naddyspersji (σOD). Parametr ten 

odnosi się do rozkładu wartości dawki ekwiwalentnej dla poszczególnych próbek i wzrasta 

wraz z ich rozrzutem. Ryc. 6 przedstawia dwa różne przykłady rozrzutu otrzymanych 

wartości w próbce uzyskanych dla określonych próbek w profilu lessowym z Białego 

Kościoła. Przykłady te ilustrują jak różne mogą być wyniki poszczególnych porcji kwarcu  

w obrębie jednej próbki. Dla przedstawionych próbek parametry naddyspersji wynosiły 

odpowiednio 5% i 19% i zgodnie z zaleceniami Galbraitha (Galbraith i in., 2005) dla tego 

parametru poniżej 20% należy stosować model CAM. Bardzo ważnym jest, aby nie 

interpretować wielomodalnych rozkładów gęstości prawdopodobieństwa, którego przykładem 

jest rozkład po prawej stronie na Ryc. 6, jako możliwości występowania trzech niezależnych 

rezultatów pomiarów (występują widoczne trzy maksima gęstości prawdopodobieństwa), 

gdyż takie postępowanie byłoby nadinterpretacją otrzymanych rezultatów i mogłoby 

prowadzić do zafałszowania prawdziwego wieku osadu. Inna bardzo istotna informacja, jaką 

możemy z takich rozkładów odczytać, to efektywność resetowania sygnału 

luminescencyjnego w próbce podczas jej redepozycji. Na Ryc. 6 po lewej stronie 

przedstawiony jest wykres dla próbki materiału pochodzącego z typowego okresy 

lessotwórczego L1LL1 (lessy młodsze górne), natomiast po prawej stronie mamy próbkę 

pochodząca z kompleksu glebowego S1. Wynika stąd jednoznacznie, że próbka pochodząca  

z lessu była zdecydowanie lepiej i równomierniej wystawiona na działanie światła 

słonecznego umożliwiając dokładniejsze wyzerowanie sygnału z ziaren kwarcu. Próba 

pochodząca z gleby zawsze będzie charakteryzowała się znacząco szerszym rozkładam, gdyż 

oprócz samego procesu redepozycji istotną rolę mają tu procesy post-sedymentacyjne jak na 

przykład bioturbacja, która w dobrze rozwiniętych glebach jest bardzo wyraźna. 

 

Uzyskane wyniki 

 

      Wszystkie najważniejsze rezultaty moich badań zostały opublikowane w ramach 

publikacji   stanowiących osiągnięcie naukowe. Wszystkie te prace są poświęcone dokładnie 

tej samej tematyce związanej z ustanowieniem chronologii późnoplejstoceńskiej pokrywy 

lessowej na obszarze Polski. W ramach przedstawianych tam rezultatów różnych badań 

pozwolę sobie na ich podsumowanie ilościowe. Podczas realizacji moich badań udało się 

osiągnąć zbiór 185 całkowicie nowych dat luminescencyjnych, a w celu określenia każdej  

z nich wykorzystano model CAM i autorskie oprogramowanie wykorzystywane na potrzeby 

laboratorium luminescencyjnego do tworzenia rozkładów gęstości prawdopodobieństwa. Dla 

każdego profilu stworzono wykresy z pełną wizualizacją wszystkich rozkładów 

prawdopodobieństwa na profilu głębokościowym każdego odsłonięcia lessowego. Ryc. 7  

i 8 zaczerpnięte wprost z moich publikacji przedstawiają te rezultaty dla każdego z badanych 

profili lessowych.  

      W laboratorium radiowęglowym Politechniki Śląskiej zostały przygotowane tarcze 

grafitowe i następnie wysłane na pomiary koncentracji do laboratorium AMS w Nowej 

Zelandii. Próbki na AMS nie zostały pobrane w formie makroszczątków, dlatego na drodze 

chemicznej ekstrahowano kwasy huminowe, z których w kolejnym etapie przygotowywano 

tarcze grafitowe do pomiarów AMS. Tylko w profilu Złota znaleziono pozostałości ślimaków 
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w dwóch pozycjach stratygraficznych, przy czym jedna z uzyskanych próbek była 

praktycznie na granicy detekcji na akceleratorze ze względu na swą małą masę. Kwasy 

huminowe są podatne na zanieczyszczenia pochodzące z innych poziomów profilu, co 

zazwyczaj powoduje niedoszacowanie wieku radiowęglowego. Wyniki uzyskane  

w laboratorium AMS były kalibrowane według krzywej kalibracyjnej zaimplementowanej  

w program OxCal. Wszystkie uzyskane wyniki radiowęglowe uzyskane w ramach moich 

badań można odnaleźć na Ryc. 7 i 8. 

 

 
 

Ryc. 7. Wyniki badań luminescencyjnych i radiowęglowych dla profili Biały Kościół  

i Strzyżów (rycina zaczerpnięta z artykułów H7 i H8). 
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Ryc. 8. Wyniki badań luminescencyjnych i radiowęglowych dla profili Tyszowce i Złota 

(rycina zaczerpnięta z artykułów H5 i H6). 



 Autoreferat – Piotr Moska        2019

 

24 
 

 

 

      W Laboratorium Gruntoznawczym Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 

Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzone były pomiary mające na celu określenie własności 

fizykochemicznych badanego materiału, charakteryzujących cechy litologiczne jednostek 

litopedostratygraficznych w profilu pionowym jak również zmienność przestrzenną 

poszczególnych jednostek. 

Zostały wykonane następujące oznaczenia: 

- około 1000 oznaczeń składu granulometrycznego metodą dyfraktometrii laserowej na 

aparacie Mastersizer 2000 firmy Malvern. Zastosowanie różnej preparatyki wstępnej 

umożliwiło określenie agregatowego i elementarnego składu granulometrycznego; 

- około 1000 oznaczeń zawartości węglanu wapnia za pomocą metody Scheiblera; 

- około 250 oznaczeń zawartości węgla organicznego i substancji organicznej metodą Tiurina; 

- około 250 oznaczeń składu chemicznego lessów za pomocą spektrofotometru absorpcji 

atomowej AAS Avanta Σ australijskiej firmy GBC.  

 

Pomiary podatności magnetycznej wykonane zostały za pomocą mostka podatności 

magnetycznej KLY-2 Kappabridge firmy AGICO z Brna. Około 1000 oznaczeń podatności 

magnetycznej pozwoliło detalicznie odtworzyć wszelkie zmiany tego sygnału zachodzące  

w przeszłości na badanych obszarach. Pomiary wykonane były w ramach współpracy 

naukowej z Instytutem Geologii Akademii Nauk Republiki Czeskiej w Pradze.  

 

Rezultaty badań składu granulometrycznego, podatności magnetycznej oraz zawartości 

węglanu wapnia i humusu na tle litologii danego profilu zostały przedstawione na Ryc. 9 i 10, 

które to zostały zaczerpnięte bezpośrednio z moich prac.  

 

Uzyskanie głębszej i bardziej szczegółowej informacji o zmianach klimatu w sekwencjach 

lessowo-glebowych na podstawie badań granulometrycznych jest możliwie jedynie  

w przypadku dokładnego przeanalizowania całego profilu z uwzględnieniem gęstego poboru 

próbek i następnie użycia procedur pomiarowych gwarantujących powtarzalność pomiarów. 

W przeciwnym wypadku mamy do czynienia z niepełnym bądź zafałszowanym 

odzwierciedleniem zachodzących zmian klimatycznych w przeszłości.  

W okresie obejmującym intensywną akumulację lessów we wszystkich badanych profilach  

dominuje frakcja grubego pyłu, która z punktu widzenia zastosowania w metodach 

luminescencyjnych odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ ziarna kwarcu o średnicy 45-63 μm 

są najdrobniejszą spośród frakcji gruboziarnistych, jakie poddaje się procedurom 

pomiarowym. Wszędzie też występuje frakcja piaszczysta od kilku do kilkunastu procent  

z nietypowymi anomaliami występującymi w Tyszowcach w górnej części lessów L1LL1, 

gdzie można wyraźnie wskazać kilkanaście cienkich warstewek z zawartością tej frakcji 

sięgającą 40%. Może to sugerować gwałtowne anomalie pogodowe umożliwiające wzmożony 

transport tej frakcji z obszarów deflacyjnych. Warto także zwrócić uwagę na fakt, iż tylko dla 

profilu w Białym Kościele możliwe było uzyskanie frakcji kwarcu 90-125 μm 

wykorzystywanej także w datowaniu luminescencyjnym podczas prowadzenia moich badań. 
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Występowanie frakcji piaszczystej sugeruje bardzo lokalne pochodzenie materiału. Można to 

scharakteryzować w następujący sposób, do przetransportowania większych ziaren potrzebna 

jest większa energia. Każdemu ziarenku wiatr przekazuje określoną energię kinetyczną 

(zależną od prędkości przemieszczania się samego ziarna), energia która musi być konieczna 

do podtrzymania takiego ruchu jest oczywiście proporcjonalna do masy przemieszczanego 

ziarna, a ta w rośnie z sześcianem wzrostu promienia (r
3
). Oznacza to, że dziesięciokrotna 

różnica w średnicy ziarna przekłada się na potrzebę przekazania energii o 1000 razy większej 

by wprawić takie ciało w ruch i móc je przemieszczać. Nic zatem dziwnego, że transport 

ziaren grubego pyłu jest korelowany z występowaniem takich anomalii pogodowych jak 

burze pyłowe (Cegła, 1972; Wojtanowicz, 2000; Sun i inni, 2004). Taka forma transportu 

może się powtarzać do momentu trwałego zdeponowania przemieszczanego materiału  

w nowym miejscu, a taka okoliczność może nastąpić w przypadku napotkania na swojej 

drodze określonej przeszkody terenowej czy też wilgotnego podłoża z szatą roślinną (Cegła, 

1972; Różycki, 1991; Jary, 2007). Na przeciwstawnym końcu mamy frakcje drobnopyłowe, 

które ze względu na swe niewielkie rozmiary i masę potrzebują proporcjonalnie niewielkiej 

energii, by móc przemieszczać się i pokonywać ogromne odległości jak ma to miejsce na 

przykład na płaskowyżu lessowym w Chinach.  
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Ryc. 9. Wyniki badań uziarnienia, podatności magnetycznej oraz zawartości węglanu wapnia 

i humusu otrzymane dla profili w Białym Kościele i Strzyżowie (rycina zaczerpnięta z 

artykułów H7 i H8). 
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Ryc. 10. Wyniki badań uziarnienia, podatności magnetycznej oraz zawartości węglanu 

wapnia i humusu otrzymane dla profili w Tyszowcach i Złotej (rycina zaczerpnięta z 

artykułów H4 i H5). 
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          Przy użyciu program OxCal (Bronk Ramsey, 2009, 2013) możliwe jest tworzenie 

modeli wiek-głębokość (Bayesian accumulation histories for deposits). Oprogramowanie 

OxCala umożliwia tworzenie tych modeli nie tylko w oparciu o wyniki radiowęglowe, ale 

także doskonale radzi sobie z innymi danymi, takimi jak zestawy dat luminescencyjnych. 

Przykład można zobaczyć na ryc. 11. Model OxCal dzieli cały profil na cienkie pionowe 

fragmenty o dowolnej grubości (bazowo ustawiony jest na 0.5 cm), a następnie dokonuje 

metodą Monte Carlo najlepszego dopasowania parametrów pozwalających na określenie 

tempa akumulacji danej warstwy osadu. Na podstawie otrzymanych wyników 

luminescencyjnych udało się precyzyjnie zdefiniować tempo sedymentacji dla każdego  

z badanych profili i tak dla Białego Kościoła proces akumulacji lessów L1LL1 odbywał się  

w tempie 0.75 mm na rok (praca H8), dla Złotej 1.5 mm na rok (praca H6), dla Strzyżowa  

2 mm na rok (praca H7), a dla Tyszowców aż 3 mm na rok (praca H5).     
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 Ryc. 11. Przykłady modeli wiek-głębokość uzyskanych na podstawie datowania 

luminescencyjnego dla profili Złota, Biały Kościół, Tyszowce i Strzyżów z wykorzystaniem 

programu OxCal (rycina częściowo zaczerpnięta z artykułów H6 i H8). 
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        Na podstawie otrzymanych rezultatów obejmujących wszystkie aspekty 

zrealizowanych badań możemy wyciągnąć kilka podstawowych wniosków: 

 

- We wszystkich profilach lessowych wytypowanych do badań można zauważyć 

podobieństwo wyników dla określonych poziomów litopedostratygraficznych. Zmienność 

uziarnienia, podatności magnetycznej czy zawartości węglanów w profilach jest bardzo 

podobna, niezależnie od ich lokalizacji, a przebieg tej zmienności jest podobny do profili 

lessowych z innych części Europy. W sposób niezależny potwierdzają wyraźne dwa etapy 

sedymentacji lessowej w trakcie ostatniego cyklu interglacjalno-glacjalnego. Dodatkowo, 

analizując wskaźniki uziarnienia dla okresu depozycji lessu L1LL1 można wnioskować  

o bardzo dobrej dostępności i zarazem bliskości obszarów źródłowych pyłu lessowego.  

 - Badane sekwencje lessowo-glebowe tworzyły się w proksymalnej części plejstoceńskiej 

strefy ekstraglacjalnej w Europie, charakteryzującej się dużym gradientem zmian 

klimatyczno-środowiskowych oraz silnie zróżnicowanym w czasie tempem sedymentacji pyłu 

lessowego. Szczególnie duże tempo sedymentacji miało miejsce w ostatniej fazie tworzenia 

się pokrywy lessowej (L1LL1). Proces ten przebiegał bardzo szybko, w przeciągu kilku 

tysięcy lat, a nie jak do tej pory sądzono kilkunastu tysięcy lat. W Polsce wschodniej 

panowały korzystniejsze warunki dla akumulacji pokrywy lessowej, co przejawia się 

grubością lessów L1LL1 w Strzyżowie i Tyszowcach. Ilościowo tempo sedymentacji jest 

podobne lub nawet większe jak w Nussloch (Niemcy – Antoine i inni, 2009).  

- Nie udało się znaleźć potwierdzenia hipotezy prof. Maruszczaka o etapie sedymentacji 

lessowej w środkowym pleniglacjale (MOIS 3).   

- Istnieje potrzeba zachowania dostępu do kluczowych profili lessowych w Polsce, by  

w przyszłości można prowadzić tam dalsze badania. Dostęp do archiwalnych profili 

lessowych, opisywanych 30-40 lat temu, jest dziś praktycznie niemożliwy wskutek 

zamykania nierentownych, małych cegielni. Należy promować rozwój geoturystyki na 

obszarach lessowych oraz zadbać o zabezpieczenie najważniejszych stanowisk lessowych  

w Polsce (Solarska i inni, 2013; Jary i inni, 2018). 

- Nie zawsze występuje dobra korelacja pomiędzy datami luminescencyjnymi  

i radiowęglowymi. Najprawdopodobniej wynika to z faktu, że dla poziomu L1SS1 gdzie 

często rezultaty luminescencyjne są wyraźnie starsze od radiowęglowych mamy do czynienia 

z materiałem niezupełnie wybielonym, czego potwierdzeniem są zawsze dużo szersze 

rozkłady gęstości prawdopodobieństwa. W przypadku tej jednostki stratygraficznej część 

badaczy w ogóle nie podejmuje się datowania jej metodami luminescencyjnymi, ze względu 

na wyżej wspomnianą problematykę i skupia się na datowaniu warstwy lessu tuż nad i tuż pod 

jednostką L1SS1. Z kolei rezultaty radiowęglowe otrzymane dla górnych warstw lessów 

L1LL1, często wykazują duże odmłodzenie w porównaniu do wyników luminescencyjnych, 

co może być spowodowane bliskością gleby holoceńskiej i penetracją tych poziomów 

lessowych przez współczesną roślinność. 

- Rezultaty datowania radiowęglowego, pomimo użycia materiału, który z założenia często 

okazuje się niezbyt przydatnym (kwasy huminowe), pokazały, że jest możliwe uzyskanie 

powtarzających się wyników dla określonych sekcji profili lessowych. Ważny jest także fakt, 

że we wszystkich profilach, w których występuje pedokompleks L1SS1 otrzymane rezultaty 
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radiowęglowe oscylują w granicy 30 tysięcy lat (po kalibracji), co świetnie koreluje się  

z wynikami datowania radiowęglowego tych samych jednostek w innych częściach Europy. 

- Wyniki luminescencyjne wykazują bardzo dużą zgodność niezależnie od zastosowanej 

metody. Są również bardzo zbliżone dla tych samych jednostek we wszystkich badanych 

profilach.  

- Wciąż problematyczne wydaje się datowanie osadów pedokompleksu eemsko-

wczesnovistuliańskiego (S1). Z jednej strony możemy zauważyć, że dla pomiarów 

luminescencji kwarcu część rezultatów może być niedoszacowana (takie zjawisko 

zaobserwowało już kilku badaczy), natomiast z drugiej strony luminescencja dla frakcji 

polimineralnej w trzech przypadkach daje znaczące przeszacowanie wieku. Aktualnie nie 

jestem w stanie jednoznacznie określić, gdzie tkwi problem, można jedynie próbować 

wyjaśnić te znaczące przeszacowanie wieku problemami z zerowaniem sygnału 

luminescencyjnego podczas redepozycji materiału (proces zerowanie wymaga znacząco 

więcej czasu dla frakcji polimineralnej niż dla czystego kwarcu). 

 

Podjęte badania były mocno uzasadnione z punktu widzenia archiwalnej literatury 

poświęconej wykorzystywaniu metod luminescencyjnych na potrzeby badań lessowych. 

Efektem tych badań są  publikacje będące podstawą mojego osiągnięcia naukowego i mające 

realny wpływ na rozwój tej dyscypliny naukowej w kraju. W założeniach moich badań była 

weryfikacja aktualnej stratygrafii lessów dla obszaru Polski opracowanej pod koniec 

ubiegłego wieku przez profesora Maruszczaka (1991, 2001). Korelacja podstawowych 

jednostek lito- i pedostratygraficznych lessów polskich ze stadiami izotopów tlenu osadów 

głębokomorskich została przeprowadzona w oparciu o liczne oznaczenia wieku metodą 

termoluminescencyjną. Lubelska chronologia termoluminescencyjna lessów była niemal 

całkowicie zgodna z chronologią zaproponowaną przez Martinsona i współautorów (1987). 

Jednak najsłabszą stroną prezentowanej chronologii było nadmierne zaufanie do rezultatów 

datowań termoluminescencyjnych, które przez wiele renomowanych laboratoriów na świecie 

uważane są za mało wiarygodne w odniesieniu to tego typu osadów geologicznych.  

Podstawą do weryfikacji tych schematów stratygraficznych, było zastosowanie najnowszych 

technik badawczych. Należy zwrócić uwagę na wzajemne uzupełnianie się badań 

fizykochemicznych i chronologii luminescencyjnej, co jest przekonującym dowodem 

słuszności założeń badawczych i poprawności wszystkich etapów laboratoryjnych. To 

szerokie spektrum badań pokazuje jak ważną rolę spełnia interdyscyplinarność, pozwala ona 

na lepsze zrozumienie procesów zachodzących w przyrodzie a zarazem wiarygodniejsze 

odniesienie się do aktualnych schematów stratygraficznych w Polsce i wytycza nowe 

standardy postępowania w przyszłości.  

Prowadzenie kompleksowych badań w ramach realizowanych prac na odpowiednim materiale 

przy użyciu najnowszych metod i technik pomiarowych gwarantuje także zwrócenie uwagi 

społeczności międzynarodowej na polskie lessy oraz wyniki ich badań. Organizacja i czynny 

udział w konferencjach międzynarodowych oraz publikacje w czasopismach indeksowanych, 

prezentujące otrzymane podczas badań rezultaty, potwierdzają ważną rolę Polski w badaniach 

lessów prowadzonych w Europie i na Świecie.  
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Podsumowanie: 

 

1. Wykorzystanie wszystkich najnowszych technik i metod badawczych (zakres i metodologia 

badań była prowadzona na najwyższym poziomie nie ustępując w niczym badaniom 

prowadzonym w Europie i na Świecie); 

2. Ujednolicenie i udoskonalenie wszystkich procedur od momentu poborów próbek, aż po 

prezentację końcowych rezultatów. Powoduje to ograniczanie możliwych niepewności na 

każdym kroku badań od szczególnie istotnego poboru próbek (w przypadku metod 

luminescencyjnych zastosowaliśmy najnowszy system Eijkelkamp) po opracowanie i formę 

prezentacji wyników (rozkłady prawdopodobieństwa dla różnych frakcji w zależności od 

głębokości); 

3. Szczegółowe przetestowanie nowej procedury post-IR IRSL dla próbek lessowych pozwala 

potwierdzić jej dużą przydatność oraz potencjał w datowaniu bardzo starych osadów, 

natomiast ciągle pozostaje do wyjaśnienia problem przeszacowania otrzymanych rezultatów 

dla poziomów gleb kopalnych; 

4. Określenie tempa sedymentacji lessów młodszych (L1LL1); jednoznaczne wykazanie, że 

sedymentacja tej jednostki litostratygraficznej w badanych sekwencjach nie przebiegała w 

całym górnym pleniglacjale a tyko w jego części (kilka tysięcy lat) i miała bardzo intensywny 

charakter; 

5. Jednoznaczne wykazanie braku fazy sedymentacji lessowej w środkowym pleniglacjale 

(MOIS 3);  

6. Stworzenie w ramach prowadzonych badań ogromnego zbioru dat OSL (największego  

w Polsce) poświęconemu zagadnieniu stratygrafii polskich lessów (185 dat 

luminescencyjnych i dodatkowo 28 dat radiowęglowych); 

7. Stworzenie w ramach prowadzonych badań ogromnego zbioru porównywalnych analiz  

składu granulometrycznego, podatności magnetycznej oraz zawartości węglanów w profilach 

lessowych;  

8. Bardzo dobra korelacja wyników pomiędzy badanymi profilami w Polsce oraz możliwość 

korelacji otrzymanych wyników z profilami lessowymi z innych części Europy (dzięki 

zastosowaniu porównywalnych technik badawczych); 

9. Uczestnictwo w najważniejszych konferencjach międzynarodowych poświęconych 

problematyce lessowej (rozpowszechnianie i promocja współczesnych badań lessów  

w Polsce), ze szczególnym uwzględnieniem promocji badanych profili lessowych podczas 

konferencji „KUKLA LOESSFEST’14”, podczas której liczne międzynarodowe grono 

badaczy lessów miało możliwość naocznie wizytować i dyskutować omawiane tu profile 

lessowe podczas kilkudniowej wycieczki konferencyjnej. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych (artystycznych) 

 

5.1. Przed uzyskaniem stopnia doktora 

 

Praca magisterska - Określenie wpływu warunków pomiaru OSL (temperatura 

ekscytacji, czas ekscytacji) na wartość dawki pochłoniętej wyznaczonej metodą 

odtworzeniową pojedynczych porcji-SAR 

 

Pierwsze moje zetknięcie z datowaniem luminescencyjnym miało miejsce na studiach. Na 

początku czwartego roku zaangażowałem się w prace Zakładu Zastosowań Radioizotopów 

Instytutu Fizyki, Politechniki Śląskiej. W tym czasie miałem okazję zapoznać się z całą 

procedurą laboratoryjną ekstrakcji kwarcu z osadów geologicznych i próbek 

archeologicznych oraz z budową i działaniem automatycznego czytnika luminescencji 

Daybreak 1100. Praca magisterska była eksperymentalnym badaniem wpływu temperatury 

pomiaru luminescencji i czasu tegoż pomiaru na otrzymywane wartości dawek 

ekwiwalentnych (co przekłada się finalnie na określenie wieku) badanego minerału kwarcu. 

Badania własne jak i praca w Gliwickim Laboratorium Luminescencyjnym stała się dla mnie 

tak interesująca i inspirująca, że uznałem, iż jeżeli to będzie możliwe, będę tą pracę badawczą 

chciał kontynuować na studiach doktoranckich.      

 

 Studia doktoranckie  

 

Bezpośrednio po obronie pracy magisterskiej rozpocząłem studia doktoranckie na Wydziale 

Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechniki Śląskiej. Stopniowo poszerzałem swą wiedzę 

specjalistyczną z zagadnień rozwoju i sposobów wykorzystywania metod luminescencyjnych. 

W okresie moich studiów doktoranckich Zakład Zastosowań Radioizotopów Instytutu Fizyki, 

Politechniki Śląskiej uzyskał status Centrum Doskonałości w ramach projektu GADAM 

(Centre of Excellence "Gliwice Absolute DAting Methods”) realizowanego w ramach  

5 Programu Ramowego. Projekt GADAM umożliwił mi wyjazd na 6 miesięczny staż 

naukowy do Nordyckiego Laboratorium Luminescencyjnego w Roskilde w Danii pracującego 

w ramach Uniwersytetu w Arhus. Laboratorium to było i jest najlepszym miejscem do 

rozwoju technik luminescencji, wynika to z ogromnego zaplecza inżynieryjno-technicznego 

(są producentem najlepszych automatycznych czytników luminescencji na świecie) oraz 

posiadają od zawsze wysoce wykwalifikowaną grupę badawczą realizująca dziesiątki 

projektów naukowych. Wyjazd ten był dla mnie niezwykle cenny, gdyż poznałem tam kilku 

wybitnych specjalistów z zakresu wykorzystania metod luminescencji oraz miałem okazję 

detalicznie poznać organizację pracy całego zaplecza inżynieryjno-technicznego wraz  

z wszystkimi laboratoriami. Po pierwszym stażu w roku 2004 roku zostałem zaproszony przez 

to laboratorium na kolejny staż naukowy w roku 2005. Czas spędzony w Roskilde 

wykorzystałem bardzo rzetelnie, gdyż przeprowadziłem tam wszystkie moje eksperymenty  

i pomiary dotyczące pracy doktorskiej (miałem do dyspozycji przez cały czas 2 czytniki 

luminescencji najnowszej generacji, którymi w tym czasie nie dysponowało Gliwickie 

Laboratorium Datowania Luminescencyjnego). Owocem tych badań była rozprawa doktorska 
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pod tytułem: „Właściwości luminescencji kwarcu – zmiany wywołane symulacją naturalnych 

procesów oraz zastosowanie do separacji sygnału z próbek polimineralnych” oraz cykl 

publikacji [R1, R2, R3]. 

W ramach 5 Programu Ramowego uczestniczyłem w trzech edycjach warsztatów naukowych 

(Presentation and understanding of dating results (Ustroń, 2003), Towards  improved absolute 

chronology of Late Pleistocene and Holocene (Ustroń, 2004), Isotope methods in 

environmental studies (Ustroń, 2005)). W 2005 roku ukończyłem również 3-semestralne 

anglojęzyczne studia podyplomowe Methods of Absolute Dating and Applications 

(Politechnika Śląska Gliwice, Wydział Matematyczno-Fizyczny). 

5.2. Po uzyskaniu stopnia doktora 

Kilka miesięcy po uzyskaniu stopnia doktora zostałem zaangażowany w Projekt ATIS 

(Absolute Time Scales And Isotope Studies For Investigating Events In Earth And Human 

History). Projekt ten był realizowany w ramach 6 Programu Ramowego. Celem tego projektu 

był przede wszystkim, transfer wiedzy poprzez wizyty naukowe pracowników Centrum 

Doskonałości GADAM w czołowych laboratoriach specjalizujących się w dziedzinie 

datowania radiowęglowego, luminescencyjnego, badań izotopowych za pomocą spektrometrii 

masowej oraz gamma i alfa, jak również staże naukowców w laboratoriach Centrum 

GADAM, organizowane konferencje, warsztaty i studia. W ramach realizacji tego projektu 

odbyłem kolejny staż w 2007 roku do Nordyckiego Laboratorium Luminescencyjnego. Tym 

razem miałem okazję poznać dogłębnie metody pomiaru i analizy sygnału luminescencyjnego 

z  pojedynczych ziaren kwarcu. Podczas tego stażu przeanalizowałem sygnał z ponad 40.000 

ziaren kwarcu pochodzącego z Neolitycznego paleniska z obszarów Sahary Wschodniej. 

Efektem tych badań była publikacja [P2]. 

Równolegle do prowadzenia własnych badań związanych z zagadnieniami stratygraficznymi 

dla Polskich lessów, angażowałem się także w inne badania naukowe realizowane w ramach 

prac Gliwickiego Laboratorium Datowania Luminescencyjnego. Z punktu widzenia obszaru 

prowadzonych badań, niezwykle cenne były te, które dotyczyły pokryw lessowych 

znajdujących się na Ukrainie. Badania te wykonywane były w ramach grantu, którego 

kierownikiem był prof. Stanisław Fedorowicz i zaowocowały wspólnymi publikacjami (P6, 

P17, N2).     

Innymi niezwykle cennymi badaniami środowiskowymi realizowanymi w ramach mojej 

pracy badawczej, były bardzo szeroko zakrojone analizy luminescencyjne w ramach 

zagadnień dotyczących rekonstrukcji antropogenicznej erozji gleb na wybranych obszarach 

lessowych Polski południowej, metodami dendrochronologiczną, luminescencyjną oraz 

izotopowymi pod kierownictwem doktora Grzegorza Poręby.  Efektem tej bliskiej współpracy 

są prace P3, P4, P9, P16.   

Od 2014 roku pełnię funkcję kierownika wszystkich prac naukowo-badawczych 

realizowanych w Gliwickim Laboratorium Datowania Luminescencyjnego działającego  

w Instytucie Fizyki, Politechniki Śląskiej. Owocem mojej współpracy naukowej  
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z przedstawicielami nauk o Ziemi reprezentującymi różne ośrodki badawcze w kraju  

i zagranicą są między innymi publikacje [P5, P7, P8, P10, P11, P12, P13,  P18].    

Podsumowując: 

- Po uzyskaniu stopnia doktora jestem współautorem 27 prac z bazy Journal Citation Reports 

(JRC) oraz 4 innych recenzowanych prac naukowych; 

- Sumaryczny IF wszystkich moich publikacji to 52,996; liczba cytowań według bazy Web of 

Science wynosi 245 a indeks Hirscha wynosi 8;  

- Brałem udział w dwóch projektach europejskich oraz dziewięciu polskich jako wykonawca; 

- Uzyskałem finansowanie z Narodowego Centrum Nauki na dwa autorskie projekt badawcze 

(Sonata i Sonata Bis). 

- Byłem wykonawcą prac BK (Badania Kierunkowe) realizowanych przez Zakład 

Zastosowań Radioizotopów, Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne, Politechnika 

Śląska Gliwice w latach 2004-2017: „Metody fizyczne w naukach przyrodniczych, technice, 

technologii i ochronie środowiska”, „Metody izotopowe i jądrowe w geologii, geofizyce, 

górnictwie i ochronie środowiska”, „Metody luminescencyjne  i  dozymetryczne  w  geologii,  

geofizyce, górnictwie i ochronie środowiska”; 

- Byłem wykonawcą prawie wszystkich prac NB (Naukowo-Badawczych) realizowanych  

w Gliwickim Laboratorium Datowania Luminescencyjnego (Zakład Zastosowań 

Radioizotopów, Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej) w okresie ostatnich kilkunastu lat; 

- Byłem kierownikiem około 100 prac NB realizowanych w Gliwickim Laboratorium od 2014 

roku; 

-  Recenzowałem 19 publikacji (czasopisma z bazy Journal Citation Reports); 

- Otrzymałem Indywidualną Nagrodę Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia  

w  dziedzinie naukowej oraz 6-krotnie Zespołową Nagrodę Rektora Politechniki Śląskiej za 

osiągnięcia naukowe; 

- Brałem czynny udział w 32 międzynarodowych i 11 polskich konferencjach. 

 

5.3. Działalność dydaktyczna 

Zajęcia dydaktyczne ze studentami prowadzę od 2001, kiedy rozpocząłem studia 

doktoranckie i prowadzę je w każdym kolejnym roku akademickim. Pensum dydaktyczne  

realizowałem w wymiarze co najmniej 210 godzin/rok akademicki do 2011, i co najmniej 240 

godzin/rok akademicki – od roku 2011. Prowadziłem zajęcia dla studentów Politechniki 

Śląskiej, a także dla doktorantów i młodych naukowców reprezentujących wiele dziedzin 

wiedzy: nauki o Ziemi, archeologię, historię: 



 Autoreferat – Piotr Moska        2019

 

36 
 

 Seminaria, zajęcia laboratoryjne i ćwiczenia z fizyki dla studentów studiów I i II 

stopnia różnych wydziałów Politechniki Śląskiej;   

 Zajęcia tablicowe z fizyki współczesnej dla studentów studiów magisterskich 

Politechniki Śląskiej;  

 Wykłady z podstaw fizyki dla studentów Wydziału Organizacji i Zarządzania 

Politechniki Śląskiej, rokrocznie od roku akademickiego 2011/2012 do chwili 

obecnej;   

 Wykłady z podstaw fizyki dla studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki  

Śląskiej, rokrocznie od roku akademickiego 2011/2012 do 2016/2017;   

 Wykłady z datowania metodami luminescencyjnymi uczestników trzech edycji 

Warsztatów Metod Datowania im. Prof. Mieczysława F. Pazdura;  

 Zajęcia w języku angielskim dla doktorantów i młodych naukowców – przyrodników  

i archeologów; 

 Prowadzenie kursów wyrównawczych dla studentów pierwszego roku w ramach 

Programu Operacyjnego  współfinansowanego przez Unię Europejską ,,Kapitał 

Ludzki" w Politechnice Śląskiej. 

       Recenzowałem  pracę  dyplomową  magisterską,  byłem  także  opiekunem  naukowym  

pracy magisterskiej. 

 

5.4. Działalność organizacyjna 

 

Zaangażowanie w rozwój i bieżącą działalność naukowo-badawczą Gliwickiego 

Laboratorium Datowania Luminescencyjnego, zaowocowało powierzeniem mi funkcji 

związanej z pełnym nadzorem nad wszystkimi pracami realizowanymi w laboratorium. 

Funkcję tę pełnię od 2014 roku. Wraz z zespołem laboratorium podejmowałem prace w 

kierunku usprawnienia organizacji pracy laboratorium oraz implementacji technik 

eksperymentalnych stosowanych w podobnych laboratoriach na świecie. Moje obowiązki 

polegają m.in. na nadzorowaniu i organizacji prac, kontroli jakości otrzymywanych wyników 

czy kontaktach z instytucjami zlecającymi badania. W czasie odkąd kieruję pracami, 

laboratorium wykonało komercyjne analizy na łączną kwotę ponad 800.000 złotych  

i zrealizowało ponad 100 różnych prac. Jako osoba odpowiedzialna za współpracę naukową 

Gliwickiego Laboratorium Datowania Luminescencyjnego mam także bliską współpracę 

naukową z różnymi ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą, poprzez realizację wielu 

projektów naukowo-badawczych.    

Równolegle do prowadzenia organizacji prac w Gliwickim Laboratorium Datowania 

Luminescencyjnego, staram się aktywnie uczestniczyć w innych pracach realizowanych przez 

Instytut Fizyki, mogę przytoczyć tu między innymi: 

- Jedenastokrotnie brałem czynny udział w organizacji konferencji i warsztatów 

międzynarodowych, w tym ośmiokrotnie jako członek komitetu organizacyjnego; 



 Autoreferat – Piotr Moska        2019

 

37 
 

- czterokrotnie współorganizowałem Warsztaty Metod Datowania im. Profesora Mieczysława 

F. Pazdura;   

- od 2017 roku jestem pełnomocnikiem Dyrektora Instytutu Fizyki CND do spraw współpracy 

z Pałacem Młodzieży w Katowicach; 

- byłem opiekunem praktyk zawodowych na Wydziale Matematyki Stosowanej dla kierunku 

Fizyka Techniczna w latach 2009- 2011; 

- w latach 2014-2016 byłem członkiem Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw 

Nauczycieli Akademickich; 

- Otrzymałem Zespołową Nagrodę Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia 

organizacyjne. 

- Byłem gościnnym redaktorem numeru 502 części A, czasopisma Quaternary International. 
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