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O epoce lodowcowej 

Zmiany klimatu oraz towarzysząca im wymiana fauny i flory 

w plejstocenie 

 

Epoka lodowcowa to określenie używane w kulturze popularnej w dwojaki sposób. Czasem 

nazwą tą określa się całą epokę w dziejach Ziemi, która charakteryzowała się wyraźnymi 

cyklicznymi zmianami klimatu – od mroźnych zlodowaceń (glacjałów), po okresy ciepłe 

(interglacjały). Czasami, pojęcie epoki lodowcowej jest jednak stosowane tylko w stosunku do 

ostatniego okresu chłodnego, który w Polsce nazywa się zlodowaceniem Wisły lub 

zlodowaceniem północnopolskim. W niniejszym artykule odniesiemy się do obydwu tych 

wykładni. Będziemy chcieli Państwu wyjaśnić, jak przebiegały i czym były spowodowane 

zmiany klimatyczne całego plejstocenu – epoki, która rozpoczęła się 2,58 mln lat temu i 

formalnie zakończyła 11,7 tys. lat temu. W drugiej części artykułu skoncentrujemy się na 

ostatnim cyklu zmian klimatycznych (130-11,7 tys. lat temu). Przyjrzymy się dokładniej temu, 

jak zmieniał się klimat i środowisko przyrodnicze w tym przedziale czasu. Wiedza, którą 

posiądziemy będzie w dużym stopniu adekwatna również w stosunku do wcześniejszych cykli 

klimatycznych plejstocenu, przynajmniej do ok. 800 tys. lat wstecz. 

 

1. Przyczyny epoki lodowcowej 

W rzeczywistości, średnie roczne temperatury (w skali całego globu) zaczęły stopniowo spadać 

na długo przed nastaniem plejstocenu. Po długim okresie dość stabilnego klimatu (ok. 33-14 

mln lat temu), proces ten rozpoczął się w środkowym miocenie. Tym niemniej, z początkiem 

plejstocenu (2,58 mln lat temu) temperatury w cykliczny sposób zaczęły spadać wyraźnie 

poniżej wartości, jakie znamy z holocenu, w którym obecnie żyjemy. Średnia roczna 

temperatura planety w holocenie wynosi około 14°C. Trzeba przy tym podkreślić, że obecnie 

jest ona wyższa w związku z antropogeniczną emisją gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku 

węgla – CO2). 

Chłodne okresy w obrębie plejstocenu nazywamy zlodowaceniami lub glacjałami ponieważ 

w ich trakcie na półkuli północnej rozwijały się i utrzymywały duże lądolody. Te relatywnie 
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długie okresy były od siebie rozdzielone krótszymi okresami ciepłymi – interglacjałami (ryc. 4). 

W czasie interglacjałów, średnie roczne temperatury powierzchni planety osiągały poziom 

zbliżony do holoceńskiego lub nawet go przekraczały.  

Co jest przyczyną tych wahań światowej 

temperatury? Inicjatorami są tzw. cykle 

Milankovicia. Nazwa pochodzi od nazwiska 

serbskiego badacza, który jako pierwszy 

dokładnie je opisał i powiązał ze zmianami 

klimatu w plejstocenie. Są to cyklicznie 

występujące zmiany w parametrach osi 

obrotu Ziemi, jak i kształtu jej orbity 

wokółsłonecznej. 

Potencjalnie najważniejsze dla klimatu 

są zmiany w nachyleniu osi obrotu Ziemi 

względem płaszczyzny jej orbity 

wokółsłonecznej (tzw. nutacja; ryc. 1). 

Nachylenie to waha się w przedziale 24,5°-

22,1° (względem prostopadłej do 

płaszczyzny orbitalnej). Cykl zmiany 

nachylenia liczy sobie około 41 tys. lat. 

Jak wpływają zmiany nachylenia osi obrotu Ziemi na jej klimat? Gdy oś Ziemi jest bardziej 

odchylona od pionu (24,5°), lata na półkuli północnej – zwłaszcza w rejonach arktycznych – 

stają się dłuższe i cieplejsze. Wynika to z większej dawki promieniowania słonecznego, które 

wówczas dociera do Arktyki. Tak naprawdę, różnice w ilości energii docierającej do rejonów 

arktycznych nie są zbyt duże. Ich efekt jest jednak wielokrotnie wzmacniany przez łańcuch 

sprzężeń zwrotnych. Ciepłe i dłuższe lato sprzyja inicjacji topienia się lądolodów i lodu 

morskiego. Powierzchnia gruntu, odsłaniana przez lądolody, ma niższe albedo niż one same. 

Jeszcze istotniejsze jest jednak zastępowanie lodu morskiego wodami oceanu, które mają 

bardzo niskie albedo. Albedo jest miarą zdolności danej powierzchni do odbijania 

promieniowania z powrotem w kosmos. Wody oceaniczne odbijają go bardzo mało, 

Ryc. 1. Nutacja jest jednym z cykli Milankovicia, 

polegającym na zmianie nachylenia osi obrotu Ziemi. 

Nachylenie to waha się pomiędzy 22,1 ° i 24,5° w cyklu 

liczącym około 41 tys. lat. Ryc. NASA, zmieniono przez 

Mysid (domena publiczna). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Earth_obliquity_range.svg
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wobec czego większość jest przez nie pochłaniana, co skutkuje dalszym wzrostem temperatury 

na powierzchni planety. 

Topnienie lodu sprawia, że do oceanów dostają się duże ilości słodkiej wody, która ma inną 

gęstość, niż słona woda morska. Woda słodka unosi się na powierzchni, zaburzając oceaniczny 

system rozprowadzania ciepła i cyrkulacji węgla. Morski system obiegu węgla jest dość złożony 

i nie będziemy go tutaj szczegółowo opisywać. Zainteresowanych odsyłamy do lektury 

literatury źródłowej (np. Popkiewicz i wsp., 2019). Nie wchodząc w detale, zaburzenie tego 

systemu owocuje wzrostem stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. 

Dwutlenek węgla jest oczywiście silnym gazem cieplarnianym. Gazy cieplarniane mają 

tą właściwość, że przepuszczają większość promieniowania krótkofalowego docierającego 

do Ziemi od Słońca, ale za to zatrzymują znaczną część promieniowania długofalowego, 

które Ziemia emituje w kosmos celem wyrównania bilansu energetycznego. W wyniku 

działania gazów cieplarnianych temperatura dalej wzrasta. 

Ciepłe powietrze ma większą pojemność wodną niż chłodne. W połączeniu z intensywnym 

parowaniem wody z powierzchni oceanów (w wyniku dużego nasłonecznienia latem), oznacza 

to wzrost zawartości pary wodnej w atmosferze. Para wodna jest dużo silniejszym gazem 

cieplarnianym niż dwutlenek węgla, a więc napędza dalszy wzrost temperatury. Przy okazji, 

skoro para wodna ma dużo silniejsze działanie niż dwutlenek węgla, to dlaczego współcześnie 

przejmujemy się tak bardzo tym ostatnim. Jest tak, ponieważ zawartość pary wodnej 

w atmosferze jest ściśle zależna od innych warunków klimatycznych – wzrasta wraz 

z temperaturą, a z jej spadkiem maleje. Można więc powiedzieć, że para wodna (silnie) 

potęguje zmiany, które zależą jednak od innych czynników. Dwutlenek węgla nie jest tak 

wrażliwy na zmiany innych czynników – kiedy już dostanie się do atmosfery, gości w niej bardzo 

długo. Dlatego to właśnie on jest głównym „winowajcą” obecnego globalnego ocieplenia. 

O ile przy dużym odchyleniu osi obrotu Ziemi od pionu arktyczne lata są długie i ciepłe, to  zimy 

są długie i mroźne. Być może wbrew intuicji, ale to również sprzyja ocieplaniu się klimatu. 

Mroźne powietrze ma bowiem niską pojemność wodną. W związku z tym, zimą tworzy się mało 

chmur, z których spada mało śniegu. Lodowce i lądolody rozrastają się poprzez akumulację 

śniegu, zatem mroźne zimy „głodzą” je i nie pozwalają nadrobić letnich strat. 
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W ten sposób niewielkie zmiany w ilości otrzymywanej energii słonecznej, poprzez łańcuch 

sprzężeń zwrotnych (opisaliśmy tylko kilka z nich) prowadzą do znacznego ocieplenia się 

klimatu. Ostatnio największe wychylenie Ziemia osiągnęła oko 10,650 tys. lat temu, we 

wczesnym holocenie. 

Co się dzieje, gdy nachylenie osi obrotu Ziemi jest małe (22,1°)? Wówczas zimy w Arktyce 

są cieplejsze, czemu towarzyszą większe opady śniegu, powodujące rozbudowywanie się 

lądolodów i lodowców. Lata są w to miejsce chłodniejsze i nie są w stanie topić lodu 

wystarczająco szybko. Bilans działa na korzyść rozrastania się lądolodów, które odbijają coraz 

więcej energii słonecznej z powrotem w kosmos, napędzając łańcuch sprzężeń zwrotnych 

odwrotnych do wcześniej przedstawionych. Skutkuje to ochładzaniem się światowego klimatu. 

Oś obrotu Ziemi nie tylko zmienia swoje nachylenie 

(nutacja), ale też zatacza w przestrzeni stożek 

(precesja) w cyklu liczącym około 21 tys. lat (ryc. 2). 

W praktyce, wpływa to przede wszystkim na terminy 

peryhelium planety (i tym samym również aphelium). 

Peryhelium jest to „moment” w ciągu roku, w którym 

planeta znajduje się najbliżej Słońca, aphelium 

odpowiada z kolei największemu oddaleniu. 

Oczywiście, w trakcie peryhelium planeta otrzymuje 

od Słońca nieco więcej energii niż w czasie aphelium. 

Obecnie peryhelium przypada w okolicach trzeciego 

stycznia, kiedy na półkuli północnej panuje zima. 

Dzięki temu zimy są łagodniejsze (i bardziej śnieżne) 

a lata chłodniejsze (odwrotna prawidłowość dotyka 

półkuli południowej). W wyniku działania precesji termin peryhelium ulega jednak 

przesunięciom, tak że były i takie „okresy”, kiedy przypadało ono w środku lata. Zwłaszcza 

wówczas, gdy letni termin peryhelium pokrywał się z maksymalnym odchyleniem osi obrotu 

(nutacją), sprzyjało to topnieniu lodowców i ocieplaniu się klimatu.   

Na początku plejstocenu, cykle klimatyczne odpowiadały z grubsza cyklowi zmian nachylenia 

osi obrotu Ziemi (nutacji; ryc. 1). Około 1 mln lat temu to się jednak zmieniło. Wielkoskalowe 

zmiany klimatu (tj. pomiędzy glacjałami i interglacjałami) zaczęły się odbywać w cyklach 

Ryc. 2. Precesja jest jednym z cykli 

Milankovicia. W jej wyniku oś obrotu Ziemi 

zatacza w przestrzeni stożek w cyklu 

trwającym ok. 21 tys. lat. Ryc. NASA, 

zmieniono przez Mysid (domena publiczna). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Earth_precession.svg
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liczących około 100 tys. lat. Odpowiadają one innemu cyklowi Milankovicia – zmianom kształtu 

orbity wokółsłonecznej (tzw. ekscentryczności lub mimośrodowi orbity; ryc. 3). 

Kształt orbity naszej planety zmienia się 

w czasie – od niemal idealnie okrągłej do 

nieco eliptycznej. Zmiany te naprzemiennie 

zmniejszają, bądź zwiększają różnice 

pomiędzy peryhelium i aphelium. Gdy 

orbita ma kształt niemal idealnego okręgu, 

wówczas różnice w odległości Ziemi od 

Słońca zmieniają się tylko bardzo 

nieznacznie w ciągu roku. Gdy orbita 

przybiera bardziej eliptyczny charakter, 

wówczas różnice w odległości wzrastają – 

w czasie  peryhelium planeta dostaje nieco 

więcej energii od swojej gwiazdy niż 

w czasie aphelium. Generalizując, zmiany 

ekscentryczności orbity wpływają na to, jak 

duże są różnice pomiędzy skrajnymi porami 

roku (latem i zimą). Klimat na powierzchni 

Ziemi będzie się ocieplał najefektywniej wówczas, gdy najbardziej eliptycznemu kształtowi 

orbity będzie jednocześnie towarzyszył letni termin peryhelium na półkuli północnej (co zależy 

od precesji) oraz maksymalne odchylenie osi obrotu (nutacja). Wówczas lata na półkuli 

północnej są wyjątkowo gorące, zaś zimy szczególnie srogie.  

Eliptyczna orbita może też potencjalnie sprzyjać ochładzaniu się klimatu, jeśli pokrywa się 

z zimowym terminem peryhelium na półkuli północnej (zależnym od precesji) i małym 

wychyleniem osi obrotu planety (nutacja). Wówczas zimy na półkuli północnej są wyjątkowo 

łagodne, co sprzyja „produkcji” śniegu, natomiast lata są szczególnie chłodne (więc lodowce 

i lądolody nie topią się wystarczająco szybko). 

Tym niemniej, różnice w dostawie energii powodowane zmianą kształtu orbity są dużo 

mniejsze niż te powodowane zmianą nachylenia osi obrotu (nutacją). Na dobrą sprawę nie 

wiemy więc, dlaczego klimat „postanowił” przełączyć się z cykli 40 tys. letnich na 100 tys. letnie. 

Ryc. 3. Zmiany ekscentryczności orbity Ziemi należą do 

cykli Milankovicia. Kształt ziemskiej orbity zmienia się 

w czasie, od niemal idealnie okrężnej (ciągła linia) do 

nieco eliptycznej (linia przerywana). Uśredniając, cykl 

ten liczy sobie ok. 100 tys. lat. Różnice w kształcie zostały 

wyolbrzymione – w rzeczywistości są one bardzo 

nieduże. Ryc. Michał Loba, PAN Muzeum Ziemi 

w Warszawie. 
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Długości opisanych wyżej cykli Milankovicia są przybliżone. Mogą się one wahać w pewnym 

zakresie. Oddziałują one na klimat łącznie, jak i każdy z osobna. W związku z tym, zmiany 

średnich rocznych temperatur planety w obrębie cykli klimatycznych nie przebiegają liniowo, 

od najwyżej do najniższej i z powrotem. Najlepiej jest to widoczne w przypadku 

glacjałów (ryc. 4). O ile w ich trakcie przeważa spadkowy trend temperatury, to nie ma on 

prostoliniowego charakteru, a raczej „ząbkowany”. Okresy, w których temperatury nieco rosły 

nazywamy interstadiałami, a te w których silniej spadały – stadiałami. W czasie interstadiałów 

temperatury nie osiągały jednak poziomu zbliżonego do holoceńskiego, stąd też nie wyróżnia 

się ich jako interglacjałów. 

Opisując mechanizm cyklicznych zmian klimatu w plejstocenie skupiliśmy się wyraźnie 

na  półkuli północnej. Dlaczego? Obszar okołobiegunowy półkuli południowej jest 

zdominowany przez duży kontynent – Antarktydę. Pokrywa ją ogromny lądolód. W związku 

ze swoim kontynentalnym charakterem, region ten cechuje się stosunkowo dużą odpornością 

na zmiany w intensywności promieniowania słonecznego. Na półkuli północnej sytuacja 

wyglądała inaczej – jej obszar okołobiegunowy ma morski charakter (Ocean Arktyczny), 

przez co jest bardzo wrażliwy na wszelkie zmiany. Dostępne nauce wskaźniki paleoklimatyczne 

wskazują, że klimat na całej planecie zmieniał się właśnie w wyniku zmian zachodzących 

Ryc. 4. Zmiany średniej rocznej temperatury powietrza przy powierzchni Ziemi (w skali całego globu) dla 

pliocenu wraz z plejstocenem (a) i dla ostatnich 800 tys. lat (b). Ryc. Hansen i wsp., 2013 (CC BY 3.0). Zmieniono. 

https://royalsocietypublishing.org/cms/asset/c878efac-a18c-46ce-8951-52dc57fab99c/rsta20120294f04.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.pl
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na półkuli północnej. Nie oznacza to, że Antarktyda w ogóle nie reagowała – miało to jednak 

znikomy wpływ na globalne zmiany klimatyczne.  

 

2. Zmiany środowiska przyrodniczego na przykładzie ostatniego cyklu 

klimatycznego 

Wiemy już, jaki był mechanizm zmian klimatycznych w plejstocenie. Jak natomiast na te zmiany 

reagowała przyroda. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, przyjrzymy się ostatniemu z 

plejstoceńskich cykli. Rozpoczniemy od interglacjału eemskiego, który rozpoczął się ok. 130 tys. 

lat temu. Eemskie optimum klimatyczne (okres najwyższych średnich temperatur) przypadło 

około 125 tys. lat temu. Później temperatury zaczęły spadać i około 115 tys. lat temu 

rozpoczęło się zlodowacenie Wisły (zwane też zlodowaceniem północnopolskim). 

Zlodowacenie osiągnęło swoje maksimum ok. 21 tys. lat temu (ryc. 5, 6). 

Ryc. 5. Zasięg lądolodów półkuli północnej w czasie maksimum zlodowacenia Wisły (ok. 21 tys. lat temu). 

Mapa nie obrazuje spadku poziomu światowego oceanu (o ok. 125 m). Ryc. Batchelor i wsp., 2019 (CC BY 4.0). 

Zmieniono. 

https://www.nature.com/articles/s41467-019-11601-2/figures/1
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl
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Ochładzaniu się klimatu towarzyszył rozrost lądolodu skandynawskiego. Jego zasięg wahał się 

w rytm stadiałów i interstadiałów. Wypadkowa była jednak na korzyść lodu. Tym niemniej, 

lądolód nie osiągnął aż takich rozmiarów, jak w trakcie niektórych wcześniejszych glacjałów. 

W trakcie zlodowacenia Sanu I (676-621 tys. lat temu) lód pokrywał cały obszar współczesnej 

Polski, opierając się na południu o Karpaty i Sudety. W trakcie zlodowacenia Wisły (115-11,7 tys. 

lat temu; ryc. 6) dotarł do południowych granic Wielkopolski (na zachodzie) oraz 

do południowych granic Suwalszczyzny, Warmii i Mazur (na wschodzie). Poza lądolodem 

skandynawskim, w Eurazji nie było innych dużych lądolodów. Większe pokrywy lodowe były 

wówczas związane z lodowcami górskimi. Większość północno-wschodnich wybrzeży Syberii 

była wolna od lądolodu i miała dostęp do Oceanu Arktycznego (który na Zimę w całości 

pokrywał się lodem morskim).  

Inaczej sytuacja wyglądała w Ameryce Północnej. Tamtejszy lądolód laurentyjski pokrył obszar 

odpowiadający współczesnej Kanadzie (ryc. 5). Tym niemniej, znaczna część Alaski była 

Ryc. 6. Maksymalny zasięg lądolodu na obszarze współczesnej Polski w trakcie 

zlodowacenia Wisły (ok. 21 tys. lat temu). Ryc. Michał Loba, PAN Muzeum Ziemi 

w Warszawie. Podkład: Google Maps, 2020. 

https://www.google.pl/maps/@52.0315891,19.1326232,837473m/data=!3m1!1e3
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pozbawiona lądolodu, co było wynikiem układu prądów morskich, jakie się wówczas 

wykształciły na Pacyfiku. 

Omawiając dalej cykl zmian klimatycznych od interglacjału eemskiego poprzez zlodowacenie 

Wisły do wczesnego holocenu, skupimy się na obszarze Europy środkowej, przede wszystkim 

Polski. Momentami poczynimy jednak dygresje na rzecz bardziej ogólnego obrazu, 

obejmującego również obszary Europy Zachodniej i północną część Azji, a także Alaskę na 

wschodzie. Będziemy się odwoływali do konkretnych „punktów” w czasie, ale oczywiście 

należy mieć świadomość, że zmiany klimatu, flory i fauny nie miały charakteru „zero-

jedynkowego”, a następowały stopniowo, w sposób płynny. 

2.1. Eemskie optimum klimatyczne (ok. 125 tys. lat temu) 

2.1.1. Klimat 

Eemskie optimum klimatyczne przypadło około 125 tys. lat temu (ryc. 4). Średnie temperatury 

roczne na planecie osiągnęły nieco wyższy poziom niż średnia dla holocenu (do 0,5°C wyższy 

względem obecnych temperatur, lub do 1,5°C względem tych z połowy XX wieku). Niektóre 

dane wskazują na wyższy wzrost temperatur w rejonach górskich. Również na terenie 

Skandynawii różnica względem obecnych temperatur (tj. dla połowy XX wieku) była wyższa, 

dochodząc do ok. 4°C. 

Ocenia się, że zarówno lata, jak i zimy były bardzo ciepłe. W naszych szerokościach 

geograficznych, zimy były prawdopodobnie dość mokre. Miesiące letnie z pewnością były 

gorące, ale nie ma zgody co do tego, czy były bardziej suche, czy bardziej wilgotne. 

Roczne sumy opadów dla Europy środkowej były prawdopodobnie o 100-300 mm wyższe niż 

obecnie. Nieco wyższy był również poziom światowego oceanu. Istnieją przesłanki, 

że w początkach interglacjału, Półwysep Skandynawski mógł stanowić wyspę, oddzieloną 

od reszty Europy płytkimi wodami morskimi. Tym niemniej, efekt ten mógł być spowodowany 

nie tylko wysokim poziomem morza, ale również stosunkowo szybkim zniknięciem lądolodu 

poprzedniego zlodowacenia. Pod masą lodu, skorupa kontynentalna obniżyła się i nie zdążyła 

z powrotem wypiętrzyć po wycofaniu się lądolodu, ułatwiając zalanie przez wody morskie. 

2.1.2. Flora 

Z obszarów Polski znanych jest około 260 eemskich stanowisk jeziornych. Jeziora są dla nas tak 

cenne, ponieważ w ich osadach dennych zachowały się pyłki roślin, które rosły nawet w sporej 
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odległości od brzegów zbiorników wodnych. Dzięki nim możemy sporo powiedzieć o ówczesnej 

florze. 

Tereny obecnej Polski (dotyczy to jednak całej Europy środkowej) były wówczas zdominowane 

przez lasy liściaste (ryc. 7). O tym, że lasy te nie stanowiły zwartych „dżungli”, a były stosunkowo 

widne, świadczy m.in. wszędobylskość leszczyny (ryc. 8). Leszczyna (rodzaj Corylus) obejmuje 

gatunki rosnące w formie krzewów lub stosunkowo niskich drzew. Są one przy tym bardzo 

„żarłoczne”, jeśli chodzi o światło. Gdyby eemskie lasy były zwarte i cieniste, leszczyna nie czuła 

by się w nich dobrze, wobec czego nie rejestrowalibyśmy tyle jej pyłku w osadach jeziornych 

z tego okresu.  

Piętro koron tworzyły m.in. takie drzewa, jak graby (Carpinus) i wiązy (Ulmus). Szczególnie wiąz 

preferuje ciepłe i stosunkowo wilgotne stanowiska. Świadczyłoby to o odczuwalnie wyższej 

wilgotności gleb niż współcześnie. Po części może to być zasługa większych rocznych opadów, 

ale zapewne wynika to również z wyższej retencji wody w środowisku w porównaniu 

Ryc. 7. Las grądowy we współczesnych Niemczech. Grąd był jednym z dominujących typów lasów 

w Europie środkowej w czasie eemskiego optimum klimatycznego (ok. 125 tys. lat temu). 

 Zdj. Leonhard Lenz (CC BY-SA 4.0). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spandauer_Luchwald_in_spring.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
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ze współczesnym, skrajnie przekształconym przez człowieka. W eemskich lasach dość licznie 

występowały też dęby (Quercus), lipy (Tilia) i olsze (Alnus). Możemy więc uznać, że obszar 

Polski porastała mozaika grądów (ryc. 7), łęgów i dąbrów. Lasy klimatu umiarkowanego sięgały 

daleko na północ – rosły również w Skandynawii, nawet do 67°N. Dzięki łagodnym zimom, 

na obszarze Europy środkowej mogły występować (chociaż nielicznie) takie drzewa, 

jak np. klon francuski (Acer monspessulanum; ryc. 9). Gatunek ten nie wyróżnia się może 

wyglądem, ale ma stosunkowo duże wymagania termiczne i obecnie nie występuje naturalnie 

w naszych szerokościach geograficznych. 

W obrębie lasów były też prawdopodobnie obecne tereny otwarte, jak np. polany śródleśne, 

które były zdominowane przez rośliny zielne (w tym trawy). W warunkach klimatycznych eemu 

nie powstawały one raczej „same”. Pierwotnie, mogły się one pojawiać po pożarach, które na 

jakiś czas eliminowały drzewa z okolicy, stwarzając dogodne warunki dla rozwoju niższej 

roślinności. Później, w utrzymaniu takich polanek musiały pomagać zwierzęta – bez ich udziału, 

zostałyby zapewne zajęte z powrotem przez drzewa. Intensywnie żerując, roślinożercy 

Ryc. 8. Leszczyna (Corylus) jest bogato reprezentowana w profilach pyłkowych 

eemskiego optimum klimatycznego (ok. 125 tys. lat temu). Te drzewa i krzewy 

posiadają stosunkowo wysokie wymagania względem dostępu do światła. Sugeruje 

to, że eemskie lasy musiały być dość widne i nie tworzyły zwartych puszcz. 

 Zdj. AnRo0002 (CC0 1.0). Zmieniono. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20130628Corylus_avellana1.jpg
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pl
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likwidowali siewki drzew na wczesnym etapie ich wzrostu, dając możliwość dalszego rozwoju 

roślinności zielnej – lepiej przystosowanej do ciągłego podgryzania przez zwierzęta. Innymi 

miejscami, w których przeważały rośliny zielne mogły być też brzegi rzek i jezior. Tych otwartych 

środowisk bardziej się domyślamy niż je stwierdzamy. Podstawą do tych domysłów jest 

obecność zwierząt tradycyjnie interpretowanych, jako trawożerne. Wrócimy do tego 

zagadnienia w kolejnym podrozdziale. 

Po eemskim optimum klimatycznym klimat zaczął się ochładzać. Lasy liściaste były stopniowo 

zastępowane przez mieszane. Pod koniec interglacjału eemskiego dominowały już lasy 

świerkowo-jodłowe (rodzaje Picea i Abies). Na stanowiskach podmokłych wciąż jeszcze mocno 

trzymały się jednak olsze (Alnus). Na sam koniec roślinność ta została zastąpiona lasami (ryc. 13) 

sosnowymi (Pinus) z domieszką brzozy (Betula). 

2.1.3. Fauna 

Fauna interglacjału eemskiego była bardzo bogata i zróżnicowana. Stanowi przy tym niezwykłą 

mieszankę gatunków, z których część znamy również z naszych współczesnych lasów, jak np. 

niedźwiedzie brunatne, wilki, jelenie szlachetne, daniele, czy dziki. Niektóre inne gatunki, z 

naszego współczesnego punktu widzenia, były jednak zupełnie egzotyczne. Najbardziej 

charyzmatycznym przedstawicielem tej egzotycznej fauny był z pewnością słoń leśny 

Ryc. 9. Klon francuski (Acer monspessulanum) ma dość wysokie wymagania 

termiczne i współcześnie nie rośnie naturalnie na terenie Europy Środkowej – 

występował tu jednak w czasie interglacjału eemskiego. 

Zdj. Jebulon (CC0 1.0). Zmieniono. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acer_monspessulanum_Torcal.jpg
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pl
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(Palaeloxodon antiquus; ryc. 10) – ogromny słoniowaty, prawdopodobnie silnie związany 

ze środowiskiem leśnym (więcej na jego temat można przeczytać w artykułach: 1, 2). Na wzór 

współczesnych słoni, mógł on się przyczyniać do powstawania śródleśnych polanek poprzez 

obalanie drzew. Współczesne słonie czynią to, żeby dostać się do liści w koronach. Mogą też 

obdzierać drzewa z kory, co w dłuższej perspektywie również może doprowadzić do śmierci 

rośliny.  

Słoniowi leśnemu towarzyszył również nosorożec leśny (Stephanorhinus kirchbergensis; 

ryc. 11). Gatunek był silnie związany z lasami (więcej o nim w tym artykule). W bardziej 

otwartych siedliskach, zdominowanych przez roślinność zielną, nosorożca leśnego zastępował 

jego bliski kuzyn – nosorożec wąskonosy (Stephanorhinus hemitoechus), który był jednak 

rzadszy. Innym gatunkiem eksploatującym śródleśne polany był też tur (Bos primigenius). Tury 

przetrwały bardzo długo, bo wyginęły dopiero w 1627 r. n.e. Ponieważ istnieją zapiski 

historyczne na ich temat, można o nich dość dużo powiedzieć (opisaliśmy je nieco dokładniej 

w odrębnym artykule). Pomimo leśnego trybu życia, podstawę diety turów stanowiły zapewne 

trawy. Innymi zdeklarowanymi trawożercami są koniowate, które były reprezentowane przez 

Ryc. 10. Europejski plejstoceński słoń leśny (Palaeoloxodon antiquus) był największym zwierzęciem 

zamieszkującym eemskie lasy i jednym z największych słoniowatych w historii Ziemi. Ryc. Michał Loba, 

PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. 

https://mz.pan.pl/pl/o-ewolucji-trabowcow/
https://mz.pan.pl/pl/historia-znalezienia-warszawskiego-slonia-lesnego-we-wspomnieniach-dr-gwidona-jakubowskiego/
https://mz.pan.pl/pl/o-ewolucji-nosorozcow/
https://mz.pan.pl/pl/krete-drogi-ewolucji-i-zroznicowanie-podrodziny-bovinae/
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wymarły już podgatunek kułana azjatyckiego (Equus hemionus hydruntinus). Właśnie po takich 

gatunkach, jak tur i kułan, można domniemywać, że wśród dominujących lasów musiały też 

istnieć jakieś otwarte środowiska trawiaste. Zarówno tury, jak i kułany mogły z pewnością 

wkomponowywać do swojej diety również rośliny drzewiaste, jednak ich ewolucyjne 

pokrewieństwa oraz budowa zębów i aparatu gębowego świadczą o specjalizacji w żywieniu 

się trawą. Musiały więc mieć do niej dostęp w ilościach wystarczających do zaspokojenia 

potrzeb żywieniowych. Trawożerne są również współczesne hipopotamy nilowe 

(Hippopotamus amphibius), chociaż nie da się tego łatwo odczytać z budowy ich zębów (te 

wskazują raczej na wszystkożerność). W interglacjale, gatunek ten występował również w 

rzekach i jeziorach zachodniej i południowej Europy, a nawet na Wyspach Brytyjskich. 

Europejska forma bywa wydzielana do odrębnego gatunku – H. antiquus. 

Egzotyczne drapieżniki były reprezentowane m.in. przez hieny (Crocuta crocuta spelaea; ryc.20) 

i lwy (Panthera spelaea; ryc. 20). Mogą się one kojarzyć raczej ze zlodowaceniami – zresztą 

całkiem słusznie, bo występowały one w Europie w czasie zlodowacenia Wisły. Najwyraźniej 

były to jednak dość eurytopowe zwierzęta, tj. bardzo plastyczne pod względem warunków 

środowiskowych. Ich szczątki znajdowane są bowiem również w utworach interglacjału 

eemskiego. Formy eemskie były średnio mniejsze od tych glacjalnych, zbliżone rozmiarami do 

współczesnych, afrykańskich drapieżników. Więcej o lwach i hienach jaskiniowych można 

Ryc. 11. Nosorożec leśny (Stephanorhinus kirchbergensis) był największym gatunkiem 

nosorożca występującym na terenie Europy w czasie trwania plejstocenu. 

Ryc. Michał Loba, PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. 
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przeczytać w odrębnym artykule. Również niedźwiedź jaskiniowy (Ursus spelaeus; ryc. 12) 

występował w Europie zarówno w czasie interglacjału eemskiego, jak i zlodowacenia Wisły. W 

obydwu przypadkach jego zasięg był ograniczony do obszarów krasowych, z dostatecznie dużą 

liczbą dostępnych jaskiń. Więcej o niedźwiedziu jaskiniowym w innym artykule. Jeszcze innym 

gatunkiem, który musiał być bardzo plastyczny pod względem wymagań środowiskowych, był 

jeleń olbrzymi (Megaloceros giganteus; więcej o nim w odrębnym artykule). Jego szczątki 

również są znajdowane tak w utworach interglacjalnych, jak i glacjalnych. Ze względu na poroże, 

którego rozpiętość mogła dochodzić nawet do 3,5 m, uważa się, że przynajmniej samce 

preferowały raczej otwarte środowiska. 

Wymienionym gatunkom towarzyszyło wiele innych. W pełnym składzie występowały one w 

czasie trwania optimum klimatycznego. Zwierzęta silnie związane z ciepłymi lasami liściastymi 

(jak słonie i nosorożce) zniknęły wraz z nimi, kiedy klimat uległ ochłodzeniu w drugiej połowie 

interglacjału. Ta ciepłolubna, leśna fauna migrowała prawdopodobnie do refugiów na południu 

Europy, jak Hiszpania, czy Włochy. Nie dla wszystkich jednak udało się potwierdzić takie 

południowe ostoje. 

2.2. Zlodowacenie Wisły (115-11,7 tys. lat temu) 

2.2.1. Klimat 

Scharakteryzowanie klimatu zlodowacenia Wisły jest dużo trudniejsze niż interglacjału 

eemskiego. Zlodowacenie trwało dłużej i cechowało się licznymi fluktuacjami średnich 

Ryc. 12. Niedźwiedź jaskiniowy (Ursus spelaeus) był gatunkiem, który żył na 

obszarze Europy zarówno w trakcie interglacjału eemskiego, jak i zlodowacenia 

Wisły. Ryc. Michał Loba, PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. 

https://mz.pan.pl/pl/o-ssakach-drapieznych-cz-2/
https://mz.pan.pl/pl/o-ssakach-drapieznych-2/
https://mz.pan.pl/pl/krolowie-lasu-czyli-wszystko-o-jeleniowatych-2/
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rocznych temperatur (stadiały i interstadiały). Tym niemniej, do około 21 tys. lat temu 

dominował trend spadkowy, tj. klimat stopniowo coraz bardziej się ochładzał. Towarzyszył 

temu rozrost lądolodu skandynawskiego (a także Laurentyjskiego w Ameryce Północnej). 

Z ekspansją lądolodów skorelowane było obniżanie się poziomu światowego oceanu. Na Ziemi 

istnieje z grubsza stała ilość wody (przynajmniej w skali czasu geologicznego, w którym się tu 

poruszamy). Jeśli część tej wody zostaje związana w lądolodach i lodowcach, siłą rzeczy 

pozostaje jej mniej w obiegu, czego wyrazem jest właśnie spadek poziomu mórz. W czasie 

maksimum zlodowacenia, spadł on nawet o 125 metrów względem poziomu współczesnego. 

Odsłonięciu uległy ogromne obszary szelfów kontynentalnych, tworząc liczne (dzisiaj już 

nieistniejące) pomosty lądowe, np. pomiędzy Europą kontynentalną i Wyspami Brytyjskimi, 

czy pomiędzy wschodnią Syberią i Alaską. Ten ostatni obszar nazywa się w literaturze Beringią 

i współcześnie znajduje się tam Cieśnina Beringa. Z tych pomostów lądowych korzystały 

zarówno zwierzęta, jak i ludzie. Ci ostatni przedostali się przez Beringię z Eurazji do Ameryki 

Północnej. 

Globalnie niższe temperatury skutkowały ogólnie niższą wilgotnością powietrza. Innymi słowy, 

większość lądowych obszarów planety była bardziej sucha niż współcześnie. Efekt ten mocniej 

dotykał obszary położone w wyższych szerokościach geograficznych, niż te okołorównikowe. 

Od tej reguły istniały wyjątki. Układ prądów morskich, jaki wykształcił się w obszarach 

północnego Pacyfiku, dostarczał wilgoć (i ciepło) do Beringii. W ten sposób najbardziej 

wschodnie obszary Syberii oraz zachodnie obszary Alaski nie uległy zlodowaceniu i cieszyły się 

nawet nieco większą wilgotnością niż obecnie. 

W Eurazji, suchy klimat kontynentu był potęgowany przez same lądolody. U szczytu swojej 

ekspansji potrafiły one osiągać grubość znacznie przekraczającą 1000 m. W praktyce, działały 

więc jak duże górotwory, skutecznie ograniczające dopływ (względnie) wilgotnego powietrza 

znad oceanu do wnętrza Europy. Od południa tą samą rolę spełniały prawdziwe górotwory – 

w Europie były to Alpy i Karpaty, w Azji przede wszystkim Himalaje. W rezultacie, niemal cała 

Eurazja otrzymywała wyraźnie mniej opadów w ciągu roku, niż ma to miejsce współcześnie. 

Obecnie, najdalej wysunięte na północ rejony Europy i większość Syberii, również otrzymują 

stosunkowo niedużo opadów w ciągu roku (chociaż z pewnością więcej niż miało to miejsce w 

czasie maksimum zlodowacenia Wisły). Tym niemniej, w związku z obecnie istniejącym 

układem frontów atmosferycznych, obszar współczesnej Syberii przez znaczną część roku 
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pozostaje silnie zachmurzony. Chmury te rzadko generują opady, ale wyraźnie ograniczają 

dopływ promieniowania słonecznego (chmury mają wysokie albedo), co ma prawdopodobnie 

istotne znaczenie dla stosunków wodnych, jakie panują na znacznych obszarach Syberii. 

Wrócimy do tego zagadnienia omawiając zmiany florystyczne zlodowacenia Wisły. Nie wiemy 

tego na pewno, ale ograniczony dopływ wilgoci znad oceanów wraz z przesunięciem się na 

południe linii frontów atmosferycznych, najprawdopodobniej sprawił, że pogoda zarówno w 

Europie, jak i na Syberii przez większość roku była bardzo słoneczna. Bezchmurne niebo 

oznaczało intensywne nasłonecznienie, co skutkowało zwiększeniem parowania wody z gleby 

oraz podwyższoną ewapotranspirację roślin. Był to prawdopodobnie kolejny czynnik, który 

dokładał się do wysuszania się wnętrza Eurazji. 

W czasie maksimum zlodowacenia (ryc. 5, 6), kontrasty między porami roku w średnich 

szerokościach geograficznych były prawdopodobnie duże. W środku lata, za dnia, temperatura 

mogła osiągać ponad 20°C. Zimy były natomiast srogie. Nocami temperatura mogła 

z pewnością spadać do -30°C lub -40°C. W dzień również utrzymywała się wyraźnie poniżej 

zera. Wartości te spadały tym bardziej, im dalej na północ byśmy się wybrali, a także w kierunku 

czoła lądolodu. Tak mroźne powietrze niesie bardzo mało wilgoci, toteż opady śniegu były 

raczej skąpe. Nie oznacza to, że śniegu nie było w ogóle. Najwięcej spadało go pewnie 

z początkiem zimy, kiedy temperatury nie były jeszcze aż tak niskie. Tym niemniej, sumaryczne 

opady śniegu rzeczywiście były niewielkie i nie tworzył on grubych pokryw (nie przekraczały 

15 cm). Co więcej, częste i silne wiatry o równoleżnikowym przebiegu, szybko wywiewały śnieg, 

formując go w odsypy porozdzielane od siebie obszarami nieosłoniętego gruntu. W całym tym 

procesie śnieg się też pewnie intensywnie brudził mieszając się z pyłem i cząsteczkami gleby. 

Wyłaniający się nam obraz mocno różni się od tego, do którego przyzwyczaiła nas popkultura. 

Zlodowacenia nie były okresami, w których świat był przysypany grubą warstwą białego puchu. 

W to miejsce było wietrznie, sucho i zimno. W powietrzu unosiło się też dużo pyłu. 

Było to bardzo surowe, wymagające środowisko, nie pozbawione jednak swoich walorów 

(o czym w kolejnym podrozdziale). 

Oczywiście nie cały glacjał wyglądał w ten sposób. Warunki te rozwijały się stopniowo, wraz 

z ekspansją lądolodu skandynawskiego. Później, gdy lądolód się wycofywał, klimat zmieniał się 

z kolei na bardziej wilgotny. W całej tej historii występowały też liczne zaburzenia, związane ze 

stadiałami i interstadiałami. 
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2.2.2. Flora 

Nasze zrozumienie zmian szaty roślinnej podczas zlodowacenia Wisły spada im bliżej 

maksimum zlodowacenia się znajdujemy. Dlaczego? 

Skład flory w minionych cyklach klimatycznych zwykł być odtwarzany na podstawie profili 

palinologicznych, tj. pyłków roślin, które zachowały się w osadach. Najlepiej nadają się do tego 

osady jeziorne – najwierniej odzwierciedlają skład flory na stosunkowo dużym obszarze wokół 

nich. Profile palinologiczne nie są jednak wolne od wad. Występuje w nich nadreprezentacja 

pyłków roślin, które są zapylane przez wiatr – głównie drzew. Rośliny te produkują bardzo duże 

ilości pyłku w porównaniu z roślinami zielnymi, zwłaszcza tymi zapylanymi przez owady. 

W profilu palinologicznym sprawia to wrażenie, że drzew było dużo więcej w stosunku do roślin 

zielnych niż miało to miejsce w rzeczywistości. Ten problem można do pewnego stopnia 

zminimalizować dokonując prostej transformacji pierwiastkowej początkowych danych. Nawet 

wówczas, drzewa są zwykle nieco nadreprezentowane, przekłamując wyniki na korzyść 

zbiorowisk leśnych. Innymi roślinami, które rozprowadzają pyłek z użyciem wiatru (wobec 

czego produkują go stosunkowo dużo) są trawy. Nie tak bardzo, jak drzewa, ale również one 

mają tendencję do „zawyżania” swojej ilości w profilach pyłkowych. 

Mimo powyższych problemów, profile palinologiczne mogą nam dać dość wierny obraz 

rzeczywistości, jeśli możemy dokonać interpolacji wyników z wielu stanowisk i skorygować 

błędy. Problem jednak w tym, że w czasie gdy klimat systematycznie robił się coraz bardziej 

suchy (opisaliśmy to w poprzednim podrozdziale), istniało coraz mniej jezior. Częściowo były 

one zastępowane przez torfowiska. Te podmokłe tereny nie rejestrują jednak składu flory tak 

dobrze, jak osady jeziorne, a z czasem i one stały się bardzo rzadkie. Wreszcie analizować 

można pyłki, które zachowały się w lądowym środowisku – w obrębie gleb. Dają nam one 

jednak pojęcie tylko o bardzo lokalnym składzie roślinności. 

Mając te wszystkie problemy na uwadze, zobaczmy, co możemy powiedzieć o zmianach flory 

w czasie trwania zlodowacenia Wisły. 

Za początek zlodowacenia możemy uznać „moment” pojawienia się w Skandynawii lądolodu 

(ok. 115 tys. lat temu), który początkowo był ograniczony głównie do północnych rejonów 

górskich. Średnie temperatury roczne zaczęły jednak wówczas spadać gwałtowniej niż pod 
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koniec interglacjału eemskiego. Na obszarze Europy środkowej (ale również we Francji) 

umocniło to pozycję borealnych lasów (ryc. 13) z przeważającym udziałem sosny (Pinus), 

której towarzyszyły również modrzewie (Larix) i mniej liczne brzozy (Betula).  

W miarę dalszego ochładzania się klimatu, linia maksymalnego zasięgu wieloletniej zmarzliny 

zaczęła przesuwać się na południe. W pewnym momencie wieloletnia zmarzlina zaczęła 

Ryc. 13. Współczesny bór sosnowy w Finlandii. Lasy szpilkowe z udziałem sosny (Pinus), modrzewi 

(Larix) i mniej licznej brzozy (Betula) dominowały w krajobrazie Europy środkowej pod koniec 

interglacjału eemskiego i na początku zlodowacenia Wisły. Zdj. Tiia Monto (CC BY-SA 3.0). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pine_forest_in_Finland.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl
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przynajmniej częściowo obejmować obszar naszego kraju. Wieloletnia zmarzlina jest 

podpowierzchniową warstwą gruntu, która nie rozmarza latem, a zatem pozostaje zamarznięta 

przez cały rok. W czasie, w którym zaczęła występować na obszarze Polski, nasze lasy musiały 

przybrać charakter tajgi (ryc.14).  

Współcześnie, tajga pokrywa znaczną część Syberii. Ze względu na dużą odległość od oceanu 

i mroźny klimat, środowisko to otrzymuje stosunkowo mało opadów w ciągu roku (chociaż 

zapewne więcej, niż Syberia otrzymywała w trakcie maksimum zlodowacenia). Pomimo to, 

tajga jest bardzo wilgotnym biomem. Drzewa zacieniają glebę, przez co na wiosnę śnieg 

utrzymuje się dłużej i później zaczyna rozmarzać powierzchniowa warstwa gleby. W połączeniu 

z relatywnie niskim nasłonecznieniem (wysokie szerokości geograficzne oraz duże 

zachmurzenie), sprawia to że wieloletnia zmarzlina znajduje się stosunkowo płytko pod 

powierzchnią. Uwolniona woda z wierzchniej warstwy gleby nie ma więc jak wsiąkać w głąb 

i rozlewa się blisko powierzchni – tworząc liczne tereny podmokłe, bagna, torfy i oczka wodne 

(ryc. 14). Do pozostawania wody w środowisku przyczynia się ponownie zachmurzenie, 

które ogranicza parowanie i ewapotranspirację roślin. Jest to raj dla owadów, których larwy 

Ryc. 14. Tajga stanowi las iglasty, gdzie wieloletnia zmarzlina znajduje się stosunkowo płytko pod 

powierzchnią gruntu. Sprawia to, że wiosną i latem tworzą się liczne rozlewiska i tereny podmokłe. 

Zdj. peupleloup (CC BY-SA 2.0). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Small_lake_in_the_depths_of_the_ta%C3%AFga.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl
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żyją w wodzie, więc współczesna tajga (w sezonie wiosenno-letnim) jest pełna komarów 

i meszek. Płytkie, wilgotne i zimne gleby są kwaśne i niezbyt żyzne – nie jest to więc szczególnie 

produktywne środowisko.  

Na pewnym etapie rozrostu lądolodu Skandynawskiego, takie podmokłe lasy typu tajgi musiały 

też występować na naszych ziemiach, chociaż towarzyszyły im pewnie też suche lasy borealne 

– zwłaszcza w rejonach górskich, gdzie spadek terenu zapewniał odpowiedni drenaż wody. 

Dalszy spadek temperatur i ogólnej wilgotności zaowocował w końcu wycofaniem się 

zbiorowisk leśnych na południe – ostatecznie, aż za pasma górskie Alp i Karpat. Na północy 

zostały one zastąpione tundrą. Tundra, to dość szerokie pojęcie. Można wyróżnić szereg typów 

tego biomu. Współcześnie, najbardziej północne rejony Syberii (ale też niektóre rejony 

Norwegii i Grenlandii) cechują się występowaniem głównie mchów z grupy torfowców, 

porostów oraz niskich, poduszkowych lub rozetowych roślin zielnych (ryc. 15). Tworzą one 

mniej lub bardziej zwarte kobierce, rozdzielone od siebie relatywnie dużymi obszarami nagiej 

ziemi. W miarę przemieszczania się na południe, rośliny zaczynają tworzyć bardziej zwartą 

pokrywę i dołączają do nich również rośliny drzewiaste (to jest takie, których pędy intensywnie 

drewnieją – nie muszą to być drzewa). Z początku występują one w postaci karłowatych, 

Ryc. 15. Tundra w maksymalnym północnym zasięgu składa się z mchów z grupy 

torfowców, porostów, traw, poduszkowych lub rozetowatych roślin zielnych, a także 

płożących się, skarlałych krzewinek. Zdj. ADialla (CC BY 2.0). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nunavut_tundra_-c.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.pl
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płożących form, takich jak wierzba żyłkowana (Salix reticulata), czy brzoza karłowata 

(Betula nana). Zaczyna również występować więcej wzniesionych roślin zielnych, takich jak np. 

dębik ośmiopłatkowy (Dryas octopetala; ryc. 19), chętnie zajmujący skaliste stanowiska. 

Jeszcze dalej na południe (ryc. 16) wzrasta ilość i wysokość różnych krzewinek (w tym np. 

borówek – rodzaj Vaccinium) oraz traw. W najbardziej wysuniętych na południe obszarach 

tundry, krzewy mogą osiągać wysokość nawet do dwóch metrów. W końcu tundra przechodzi 

w tajgę.  

Jak widać, tundra, tundrze nierówna. Możemy się spodziewać, że również na obszarze naszego 

kraju występowała pewna sukcesja z północy na południe. Różne typy tundry mają jednak 

pewne wspólne elementy – tundrę można scharakteryzować, jako biom współtworzony przez 

mchy z grupy torfowców, porosty oraz krzewinki (tj. rośliny drewniejące). Tym towarzyszą 

różne, mrozoodporne rośliny zielne. Tundra ma też pewną cechę wspólną z tajgą – 

jest środowiskiem stosunkowo wilgotnym. Tundra otrzymuje jeszcze mniej opadów, niż tajga. 

Jest jednak stosunkowo blisko stowarzyszona z oceanem i podobnie, jak tajga, przez dużą część 

roku przykryta chmurami. W sezonie letnim, chmury występują nisko przy powierzchni gruntu, 

tworząc mgły, które zraszają rosnące w tundrze rośliny. Gleba ponownie jest tu stosunkowo 

płytka, kwaśna i uboga. 

Ryc. 16. Im dalej na południe, tym tundrowe rośliny są wyższe i tworzą bardziej zwarte 

kobierce. Rośnie też znaczenie i udział roślin, których pędy drewnieją (krzewinki i krzewy). 

Zdj. Daniel Case (CC BY-SA 3.0). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tundra_landscape_looking_south_toward_British_Mountains_near_Engigstciak,_Ivvavik_National_Park,_YT.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl
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Patrząc na niektóre rejony tundry, gdzie roślinność tworzy przepastne, zielone kobierce, można 

odnieść wrażenie, że musi to być raj dla roślinożerców. Wrażenie to jest jednak bardzo mylne. 

Większość tundrowych gatunków roślin chroni się przed konsumpcją wytwarzając duże ilości 

różnych, zniechęcających substancji chemicznych, jak alkaloidy i taniny. Niektóre są wręcz 

trujące, inne ograniczają strawność pokarmu lub psują jego smak – tak, czy inaczej, tylko 

pewna część roślin nadaje się do zjedzenia i to zwykle tylko o określonych porach roku (zależnie 

od cyklu wegetacyjnego danej rośliny i związanego z nim stężenia substancji chemicznych 

w tkankach). W związku z powyższym, w tundrze żyje relatywnie niewiele roślinożernych 

ssaków. 

Obecność takiej klasycznej tundry na obszarze Polski świadczy o tym, że lądolód nie rozrósł się 

jeszcze na tyle, żeby blokować dopływ wilgoci do naszych ziem. Co jakiś czas tundra była też na 

powrót zastępowana tajgą i lasami borealnymi w trakcie interstadiałów. 

Jednak, w dłuższej perspektywie, klimat ochłodził się na tyle, a lądolód skandynawski rozrósł 

tak, że dopływ wilgoci do wnętrza Eurazji został silnie ograniczony (jak wyjaśniliśmy w 

poprzednim podrozdziale). Zjawisko to dotknęło bardzo mocno rozległe obszary Azji, 

ale i Europa nie wyszła bez szwanku. Europa środkowa „wyschła” gdzieś pomiędzy 50, a 40 tys. 

lat temu. Taki mocno kontynentalny, suchy klimat nie sprzyjał klasycznej tundrze – rośliny tego 

biomu są bardzo dobrze zaadoptowane do mrozu, ale nie do suszy. Część z nich polega również 

na wystarczająco grubej pokrywie śnieżnej, aby przetrwać zimę. Zarówno wilgoci, jak i śniegu 

zaczęło jednak brakować. 

W tej chwili naukowcy są pewni, że w tym czasie klasyczna tundra została zastąpiona innym 

biomem. W literaturze zwykło się go nazywać stepo-tundrą, tundro-stepem lub stepem 

mamucim. To, jak on dokładnie wyglądał, nie jest jednak takie oczywiste. 

Przyjmuje się, że rozwojowi stepo-tundry towarzyszyło bezchmurne niebo, co przekładało się 

na intensywne nasłonecznienie. Śniegu, który pozostawał po zimie było mało i był on „brudny” 

(miał więc niższe albedo, niż śnieg „czysty”), topił się więc bardzo szybko. Gleby mogły zacząć 

się nagrzewać wcześniej i głębiej niż w klasycznej tundrze, czy tajdze. Dzięki temu, sezon 

wegetacyjny również mógł zaczynać się wcześniej. Rośliny mogły wytwarzać głębokie systemy 

korzeniowe, ponieważ wieloletnia zmarzlina znajdowała się głęboko pod powierzchnią gruntu. 

Suche, ciepłe gleby sprzyjały sprawnemu procesowi przemiany materii organicznej – 

nie ulegały więc dużemu zakwaszeniu (przeciwnie, często miały odczyn zasadowy) i były bardzo 
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żyzne. Słoneczna pogoda przez większą część roku jest do pewnego stopnia domysłem, 

opartym o dane paleoklimatyczne, które posiadamy. Uprawdopodobniają ją jednak właśnie 

gleby, jakie zachowały się w stanie kopalnym w niektórych rejonach Syberii. 

Co rosło na żyznych glebach stepo-tundry? Tutaj sprawy się komplikują. Profile pyłkowe 

z stosunkowo nielicznych w tym okresie torfowisk i jezior wskazują na obfitość traw 

w środowisku. Pospolite występowanie traw przyjmuje się również poprzez analogię do 

współczesnych stepów, które cechują się podobnymi stosunkami wodnymi oraz podobnym 

charakterem gleb, jaki zakładamy dla stepo-tundry. W tym ujęciu, stepo-tundra była 

zdominowana przez roślinność trawiastą (ryc. 17). Uśredniając, biom ten był dużo zimniejszym 

środowiskiem niż współczesne stepy, stąd też uważa się, trawom towarzyszyła unikatowa 

kombinacja najbardziej odpornych na suszę roślin arktycznych (spośród roślin zielnych) 

i najbardziej odpornych na mróz gatunków stepowych (zielnych i niektórych drewniejących). 

Tak zdefiniowany biom nie ma dzisiaj dobrych, wielkoskalowych odpowiedników.  

Ryc. 17. Klasyczny, współczesny step jest biomem zdominowanym przez trawy, którym 

towarzyszą odporne na suszę rośliny zielne. Pomiędzy 50 a 14 tys. lat temu, na znacznych 

obszarach Eurazji dominował biom, który często nazywa się stepo-tundrą, albo stepem 

mamucim. Najczęściej przyjmuje się, że podobnie jak współczesne stepy, był on zdominowany 

przez trawy. Towarzyszyła im jednak unikatowa mieszanka dwuliściennych roślin zielnych – 

najbardziej odpornych na mróz roślin stepowych i najbardziej odpornych na suszę roślin 

arktycznych. Zdj. Ricraider (domena publiczna). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chihuahua_Steppe.jpg
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Wykładnia, jakoby stepo-tundra była zdominowana przez trawy jest wciąż najbardziej 

rozpowszechniona. Tym niemniej, zapis kopalny makroszczątków (tj. części wegetatywnych 

roślin), nowsze badania palinologiczne, jak i analizy genetyczne kopalnych gleb, coraz bardziej 

sugerują, że dwuliścienne rośliny zielne (tj. niebędące trawami) stanowiły równie ważny (jeśli 

nie ważniejszy) komponent stepo-tundry, co roślinność trawiasta. Być może, co do swojego 

charakteru, środowisko to przypominało jakiś wariant współczesnego stepu bylicowego 

(ryc. 18).  

Dane z genetycznej analizy gleb wskazują, że różne gatunki bylicy (Artemisia) stanowiły jedne 

z najpowszechniejszych roślin stepo-tundry (wniosek ten potwierdzają też badania na pyłkach). 

Bylica obejmuje zarówno gatunki zielne, jak i drewniejące. Można zgadywać, że na stepo-

tundrze przeważały te zielne. Poza ewentualnymi drewniejącymi bylicami, biom ten był jednak 

pozbawiony roślin drzewiastych, tak charakterystycznych dla klasycznej tundry. 

Bylicy towarzyszył bardzo różnorodny zbiór innych roślin zielnych – zapewne odmiennych 

Ryc. 18. Nowsze badania sugerują, że dwuliścienne rośliny zielne (szczególnie różne gatunki bylicy) mogły 

stanowić równie ważny, jeśli nie ważniejszy od traw komponent stepo-tundry. Możliwe więc, 

że w rzeczywistości stepo-tundra bardziej przypominała niski wariant stepu bylicowego (na ilustracji) 

niż step klasyczny. Zdj. USFWS Mountain-Prairie (CC BY 2.0). 

https://flickr.com/photos/usfwsmtnprairie/18967897995/in/photolist-uU8rf4-Q33S6w-Qs22KQ-r6pTXQ-B4euJQ-Bo29JD-2kPMrw9-2kKWLuA-2m1HoNe-XAxF1T-YhvRKf-2mgGLqg-2myEABF-c5k3EA-fyQgDj-fJRHqT-KhDE1Q-fGn2dD-wcjfaq-fJSwya-fGn2q4-wPCvb5-xqz88j-fJ9aU3-fyyXvr-fJbXQY-77zUaT-77modK-77qhXE-77qjn1-eMJ3Ce-Jyc1Y7-77qjz3-xGbVWG-sBCcnK-6H412Q-6H3ZQo-fJVcQC-77moDa-woTaNe-wL6mCy-wpzXQT-L7L2M2-rotYgn-w6P5zL-c6Eg1E-c6EgjY-syqqcq-8FyuHJ-c6EgyE
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.pl
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w różnych częściach Eurazji, ale przewagę wśród nich mogły mieć przedstawicielki rodziny 

astrowatych (Asteraceae), do których bylica skądinąd też należy. Prócz traw, dwuliściennym 

roślinom zielnym towarzyszyły też porosty i mchy – aczkolwiek wśród tych ostatnich nie było 

torfowców. 

Z punktu widzenia zwierząt roślinożernych (które omówimy w kolejnym podrozdziale) bardzo 

istotne było to, że trawy, jak i znaczna część występujących na stepo-tundrze roślin zielnych, 

wytwarzały tylko niewielkie ilości szkodliwych substancji chemicznych. Trawy cechują się dużą 

zawartością włókna, ale zdeklarowani trawożercy nauczyli się radzić sobie z tym problemem 

w toku swojej ewolucji. Większość dwuliściennych roślin zielnych zawiera z kolei bardzo mało 

włókna. W połączeniu z niską zawartością toksyn, czyni je to bardzo wartościowym, wydajnym 

pokarmem dla roślinożernych zwierząt. 

Niezależnie od tego, czy na stepo-tundrze dominowały trawy, czy raczej dwuliścienne rośliny 

zielne, uważa się, że było to bardzo produktywne środowisko – zdolne wyżywić duże stada 

roślinożerców. Niektórzy autorzy porównują je do współczesnych afrykańskich sawann, chociaż 

porównanie to jest pewnie przesadzone. 

Na obszarze Europy środkowej, w tym Polski, stepo-tundra istniała do około 22 tys. lat temu. 

Okres 22-18 tys. lat temu charakteryzuje się dziurą w zapisie kopalnym flory i fauny. Czas ten 

odpowiada maksymalnemu zasięgowi lądolodu skandynawskiego. Wkraczał on wówczas 

bezpośrednio na północne tereny naszego kraju. Na jego przedpolu tworzyła się 

prawdopodobnie polarna pustynia – zbyt zimna i zbyt sucha, żeby mogły na niej występować 

rośliny. 

W skali całej Eurazji, biom ten jednak miał się wówczas dobrze – rozciągał się od obszarów 

współczesnej Francji do Europy środkowej, a potem dalej na wschodzie, przez ogromne 

obszary Syberii, aż po Alaskę. Nie oznacza to, że środowisko wszędzie wyglądało dokładnie tak 

samo. Wzdłuż rzek i wokół nielicznych jezior, skupiały się bardziej wilgociolubne gatunki, 

jak np. turzyce z rodzaju Kobresia, a także rośliny typowe dla klasycznej tundry. Gdzieniegdzie, 

w miejscach osłoniętych od wiatru, mogły też rosnąć niewielkie skupiska odpornych krzewów, 

np. jałowców. Szczególnie Europa, ze swoją urozmaiconą rzeźbą terenu, cechowała się mozaiką 

różnych środowisk. Po południowych stronach masywów górskich wciąż rosły borealne lasy. 

Na terenach Azji, w kierunku południowym, stepo-tundra przechodziła stopniowo 



 

 

PAN Muzeum Ziemi – O epoce lodowcowej 

27 

 

w prawdziwy step. Poza tym jednak, na większości obszarów rzeczywiście dominował ten 

unikatowy biom. 

Na obszary Europy środkowej stepo-tundra wróciła ok. 17 tys. lat temu, po tym jak klimat 

zaczął się ocieplać i lądolód cofnął się ze swojego maksymalnego zasięgu. Ocieplanie się 

klimatu postępowało jednak dość szybko, tak że ok. 14 tys. lat temu stało się już na tyle 

wilgotno, że stepo-tundra została zastąpiona tundrą klasyczną, a potem bardzo szybko 

borealnymi lasami. Ocieplanie nie przebiegało bynajmniej bez przeszkód. Było przerywane 

paroma stadiałami, w których klimat ponownie, chociaż na krótko, się ochładzał. Te epizody 

nazywane są dryasami. Nazwa pochodzi od dębika ośmiopłatkowego (Dryas octopetala; 

ryc. 19), który sygnuje te ochłodzenia w profilach pyłkowych. W tym czasie, borealne lasy 

ustępowały na powrót miejsca tundrze. Szczególnie mocno zaznaczył się młodszy dryas, 

który przypadł ok. 12 tys. lat temu. W czasie żadnego z tych epizodów nie zrobiło się jednak na 

tyle sucho, żeby mogła ponownie pojawić się stepo-tundra (chociaż niektóre rejony Europy 

doświadczyły nieco bardziej stepowych, suchych warunków). Dryasy znajdują swoje 

Ryc. 19. Ocieplanie się klimatu po maksimum zlodowacenia Wisły było przerywane paroma 

stadiałami, w czasie których lasy ustępowały na powrót roślinności tundrowej. Stadiały te noszą 

nazwę dryasów, zapożyczoną od dębika ośmiopłatkowego (Dryas octopetala), który sygnuje te 

okresy w zapisie kopalnym. Współcześnie, dębik rośnie w obrębie tundry, a także w wysokich 

partiach gór. Zdj. Alun Williams333 (CC BY-SA 4.0). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dryas_octopetala_derig.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
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odzwierciedlenie jedynie w Europie – zwłaszcza zachodniej. Jednak już w europejskiej części 

Rosji i dalej na wschód, nie odnotowuje się zmiany w zasięgu lasów. 

2.2.3. Fauna  

W czasie zlodowacenia Wisły, na obszarze Europy środkowej występował zespół eurytopowych 

gatunków, z którymi zapoznaliśmy się już przy okazji interglacjału eemskiego. Na naszych 

ziemiach występowały więc drapieżniki, takie jak hieny (ryc. 20), lwy (ryc. 21) i wilki. W 

rejonach krasowych – z dużą liczbą jaskiń – żyły niedźwiedzie jaskiniowe (ryc. 12). Zarówno 

Ryc. 21. Współczesna lwica (Panthera leo). Bliski kuzyn 

współczesnych lwów, lew stepowy (Panthera spelaea) zamieszkiwał 

Eurazję zarówno w trakcie interglacjału eemskiego, 

jak i zlodowacenia Wisły (łącznie ok. 130-11,7 tys. lat temu). 

Zdj. jonrawlinson (CC BY 2.0). Zmieniono. 

Ryc. 20. Współczesna hiena cętkowana (Crocuta crocuta). 

Jej kuzynka – hiena jaskiniowa (Crocuta crocuta spelaea) 

zamieszkiwała Eurazję zarówno w czasie trwania interglacjału 

eemskiego, jaki i zlodowacenia Wisły (łącznie ok. 130-11,7 tys. 

lat temu). Zdj. Charles J. Sharp (CC BY-SA 4.0). 

https://www.flickr.com/photos/london/67891169/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.pl
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spotted_hyena_(Crocuta_crocuta).jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
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hieny, jak i lwy osiągały większe rozmiary niż w czasie interglacjału eemskiego. Hieny 

specjalizowały się w polowaniu na konie. Były też głównymi padlinożercami mamutów i 

nosorożców. Dieta lwów jest słabiej rozpoznana. Prawdopodobnie preferowały one duże 

wołowate, a więc bizony stepowe, a także jeleniowate. Lwy żyjące w czasie maksimum 

zlodowacenia (i później) bardzo chętnie polowały na renifery. W rejonach krasowych, lwice 

zapuszczały się w głąb jaskiń w nadziei na zabicie i zjedzenie hibernujących niedźwiadków 

jaskiniowych. Mogły też próbować okradać hieny (lub zabijać ich młode), które wykorzystywały 

początkowe części jaskiń na swoje leża. Poza takimi przygodnymi odwiedzinami, lwy nie były 

w żaden sposób mieszkańcami jaskiń. Lwy i hieny żyły w szerokim spektrum środowisk – od 

stepo-tundry po borealne, górskie lasy. 

Wśród roślinożerców, bardzo plastycznym gatunkiem, który żył zarówno w trakcie glacjałów, 

jak i interglacjałów, był jeleń olbrzymi. Większość z tych gatunków przetrwała aż do końca 

zlodowacenia, a niektóre wymarły dopiero w holocenie (bądź żyją do dzisiaj, jak wilki). Jednym 

z wyjątków jest z pewnością niedźwiedź jaskiniowy. Najwyraźniej nie był on w stanie 

przystosować się do skrajnie kontynentalnego i suchego klimatu, który charakteryzował się 

dominacją stepo-tundry (którą opisaliśmy w poprzednim podrozdziale). Gatunek ten wyginął 

ok. 27-25 tys. lat temu. Niejako w jego miejsce pojawił się wówczas niedźwiedź stepowy, 

Ryc. 22. Renifery (Rangifer tarandus) są ssakami, które w wyjątkowym stopniu 

przystosowały się do odżywiania mchami i porostami, tak charakterystycznymi dla 

roślinności tundrowej. Zdj. Diego Delso (CC BY-SA 4.0). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carib%C3%BA_(Rangifer_tarandus),_Parque_nacional_y_reserva_Denali,_Alaska,_Estados_Unidos,_2017-08-30,_DD_40.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
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stanowiący podgatunek niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos priscus). Było to bardzo duże 

zwierzę, które prawdopodobnie pełniło rolę szczytowego padlinożercy. Dzięki swoim 

rozmiarom, mogło przeganiać inne drapieżniki i przejmować ich zdobycz. 

Populacja drapieżników jest zależna od liczby roślinożerców, którymi mogą się żywić. Pomimo 

swojej plastyczności ekologicznej, liczba drapieżników musiała spaść szczególnie w czasie, 

w którym na naszych terenach dominowała klasyczna tundra. Tundra jest niezbyt 

produktywnym środowiskiem (wyjaśniliśmy dlaczego tak jest w poprzednim podrozdziale) 

i tylko niewielu roślinożerców przystosowało się do życia w tym biomie. Być może najbardziej 

charakterystycznymi z nich są renifery (Rangifer tarandus; ryc. 22). Te jeleniowate 

przystosowały się do spożywania mchów i porostów. Ich ulubiony porost otrzymał nawet 

nazwę na ich cześć – chrobotek reniferowy (Cladonia rangiferina). Mchy i porosty mogą 

stanowić nawet ponad połowę rocznej diety reniferów. Jest to prawdziwy ewenement – 

żaden inny ssak nie jest w stanie się nimi odżywiać w takich ilościach – są zbyt toksyczne i zbyt 

ciężkostrawne. Występowanie reniferów nie było jednak ograniczone jedynie do okresów 

rozpowszechnienia klasycznej tundry. Występowały również wówczas, gdy dominującym 

Ryc. 23. Piżmowoły (Ovibos moschatus) występowały w Europie stosunkowo nielicznie 

i tylko w niektórych etapach zlodowacenia Wisły, w czasie których panowały odpowiednie 

dla nich warunki. Zdj. Quartl (CC BY-SA 3.0). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ovibos_moschatus_qtl3.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl
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biomem stała się stepo-tundra. Najwyraźniej potrafiły znaleźć w niej wystarczająco dużo 

swoich ulubionych przysmaków. O reniferach wspominamy też w odrębnym artykule. 

Innym gatunkiem charakterystycznym dla współczesnej tundry jest piżmowół 

(Ovibos moschatus; ryc. 23). Zwierzę to może przypominać swoim wyglądem miniaturowego 

wołu, ale w rzeczywistości jest bliżej spokrewnione z owcami i kozami niż z bydłem. 

Latem większość diety piżmowoła stanowią trawy, zimą z kolei rośliny drzewiaste (tj. krzewinki 

i krzewy). Szczątki piżmowołów są jednak relatywnie rzadkie w porównaniu z wieloma innymi 

ssakami, które żyły na terenie Europy środkowej w czasie zlodowacenia Wisły. Wygląda też 

na to, że występowały u nas tylko w szczególnie sprzyjających im okresach. Były obecne 

w początkowym okresie zlodowacenia, ale później znikają z zapisu kopalnego (w czasie 

dominacji stepo-tundry), by ponownie się w nim pojawić w późnym glacjale. 

Prócz tundrowych reniferów, czy piżmowołów, warto być może wspomnieć o łosiach (rodzaj 

Alces), które były z kolei związane z borealnymi lasami (występowały też w czasie interglacjału 

eemskiego). Pojawiały się na naszych terenach wraz z interstadiałami i znikały wraz 

z wycofywaniem się środowisk leśnych. Więcej o łosiach piszemy w artykule poświęconym 

jeleniowatym. 

Wraz z rozpowszechnianiem się stepo-tundry wzrastało bogactwo życia. Jako bardzo 

produktywne środowisko, stepo-tundra mogła wyżywić liczne gatunki, tworzące nieraz bardzo 

Ryc. 24. Konie (Equus ferus przewalskii) były obok bizonów najliczniejszymi dużymi 

ssakami stepo-tundry. Zdj. Daniela Hartmann (CC BY-NC-SA 2.0). 

https://mz.pan.pl/pl/krolowie-lasu-czyli-wszystko-o-jeleniowatych-2/
https://mz.pan.pl/pl/krolowie-lasu-czyli-wszystko-o-jeleniowatych-2/
https://www.flickr.com/photos/danielahartmann/10175540443
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.pl
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duże stada. Licznie występującymi wówczas zwierzętami były konie (Equus ferus; ryc. 24), 

ale duże stada tworzyły również bizony stepowe (Bison priscus; ryc. 25), nazywane też 

prażubrami (piszemy o nich więcej w artykule o wołowatych). 

Najbardziej charyzmatycznym mieszkańcem stepo-tundry był oczywiście mamut włochaty 

(Mammuthus primigenius; ryc. 26). Był on doskonale przystosowany do życia w surowym, 

mroźnym klimacie. Gęste futro i gruba warstwa podskórnego tłuszczu chroniły jego organizm 

przed wyziębieniem. Ograniczaniu utraty ciepła służył też względnie krótki ogon i bardzo małe, 

jak na słonia uszy. Podobnie, jak u współczesnych słoni, samice mamutów żyły 

najprawdopodobniej w rodzinnych grupach, którym przewodziła najbardziej doświadczona 

matrona. Młode byki mogły tworzyć nietrwałe „kawalerskie” grupy, a starsze pewnie żyły 

samotnie. Więcej o mamutach piszemy w odrębnym artykule. Mamuty musiały być silnie 

związane ze stepo-tundrą ponieważ ich występowanie jest mocno skorelowane z obecnością 

tego biomu.  

Podobne przywiązanie do stepo-tundry wykazywały nosorożce włochate 

(Coelodonta antiquitatis; ryc. 27), (więcej o nich w odrębnym artykule). Wszystkie roślinożerne 

Ryc. 25. Bizon stepowy (Bison priscus). Te duże wołowate stanowiły 

jedne z najpowszechniej występujących zwierząt na stepo-tundrze. 

Ryc. Robert Pawlicki (CC BY-SA 4.0). 

https://mz.pan.pl/pl/krete-drogi-ewolucji-i-zroznicowanie-podrodziny-bovinae/
https://mz.pan.pl/pl/o-ewolucji-trabowcow/
https://mz.pan.pl/pl/o-ewolucji-nosorozcow/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prazubr_rysunek_600.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
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zwierzęta stepo-tundry, które do tej pory wymieniliśmy, są zwykle interpretowane, jako 

zdeklarowani trawożercy. Konie żyją oczywiście do dzisiaj, a w naturze ich dieta rzeczywiście 

składa się głównie z trawy. Mogą ją jednak uzupełniać dwuliścienną roślinnością zielną, a 

nawet drzewiastą (pędy i liście krzewów). Podobnie swoją dietę mogły rozbudowywać bizony 

Ryc. 26. Mamut włochaty (Mammuthus primigenius) był największym roślinożercą stepo-tundry 

w trakcie zlodowacenia Wisły. Ryc. Michał Loba, PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. 

Ryc. 27. Nosorożec włochaty (Coelodonta antiquitatis), podobnie jak mamut, był silnie 

związany z biomem stepo-tundry i stanowił jedno z największych zwierząt w tym środowisku 

na terenie Europy. Ryc. Michał Loba, PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. 
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stepowe. Nowsze badania sugerują, że również mamuty i nosorożce mogły chętnie uzupełniać 

swoją dietę dwuliścienną roślinnością zielną. 

Współwystępowanie nosorożców włochatych, mamutów i bizonów stepowych jest bardzo 

charakterystyczne dla stepo-tundry. W obliczu stosunkowo nielicznych profili pyłkowych z tego 

okresu, to właśnie obecność zwierząt w najbardziej rzetelny sposób informuje nas o 

występowaniu tego biomu na naszych terenach. 

2.3. Holocen 

2.3.1. Klimat 

Z dużym prawdopodobieństwem, holocen należy traktować, jak kolejny interglacjał. 

To, że został on wyłączony z obrębu plejstocenu, jako kolejna epoka, jest podyktowane głównie 

naszym antropocentryzmem. Holocen to „nasza” epoka, w trakcie której ludzkość osiągnęła 

obecny poziom cywilizacyjny. 

Jak inne interglacjały, holocen rozpoczął się (11,7 tys. lat temu) dość gwałtownym ociepleniem, 

które przypadło po silnym ochłodzeniu kończącym zlodowacenie Wisły (młodszy dryas). 

Naturalne maksimum holoceńskiego ocieplenia przypadło około 9-8 tys. lat temu. W geologii, 

jako „współczesność” przyjmuje się zwykle stałą datę referencyjną: 1950 r. n.e. Kiedy mówimy, 

że coś się działo np. 8 tys. lat temu, to liczymy ten czas właśnie od 1950 r. Wiedząc o tym, 

możemy powiedzieć, że klimat 9-8 tys. lat temu był nieco cieplejszy i wilgotniejszy niż 

współczesny. Później zaczął się ochładzać. Trzeba przy tym jednak przyznać, że nie aż tak 

znacząco, jak w czasie większości poprzednich interglacjałów. Pod tym względem holocen 

rzeczywiście jest nieco specyficzny – od około 5 tys. lat jego klimat jest bardzo stabilny. A raczej 

był taki do niedawna. 

Od rozpoczęcia rewolucji przemysłowej w drugiej połowie XIX wieku, ludzkość zaczęła 

intensywnie spalać paliwa kopalne, emitując do atmosfery znaczne ilości gazów cieplarnianych. 

Proces ten gwałtownie przyspieszył w drugiej połowie XX wieku. Obecnie (2022 r.), stężenie 

dwutlenku węgla w atmosferze osiągnęło poziom ok. 410 ppm (części na milion). 

Takie poziomy nie występowały nawet w poprzednich interglacjałach – Ziemia doświadczała 

ich ostatnio kilka milionów lat temu. Temperatura naszej planety rośnie w zastraszającym 

tempie (z punktu widzenia naturalnych zmian klimatycznych). To, że wciąż jeszcze nie 

doświadczamy wyraźnie wyższych temperatur zawdzięczamy pewnej bezwładności systemu 
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klimatycznego. To tak, jak zimny pokój nie robi się ciepły dokładnie w momencie odkręcenia 

kurka kaloryfera. Tempo emisji gazów cieplarnianych jest na tyle duże, że naturalne systemy 

samoregulujące planety za nim nie nadążają. Również przyroda ma problemy 

z dostosowywaniem się na czas. Takie gwałtowne (chociaż w tamtym czasie naturalne) efekty 

cieplarniane doprowadzały już w przeszłości geologicznej do Wielkich Wymierań, w tym tego 

z końca permu (ok. 252 mln lat temu), w trakcie którego wyginęło prawdopodobnie 90% 

organizmów morskich. Jeśli jako ludzkość nie znajdziemy nowych rozwiązań i nie zredukujemy 

drastycznie emisji gazów cieplarnianych, „nasz świat” może spotkać podobny los. Na dłuższą 

metę (w skali czasu geologicznego), Ziemia się pewnie z tego otrząśnie. Wówczas może nie być 

jednak na niej miejsca dla ludzi. 

2.3.2. Flora 

W miarę, jak klimat się ocieplał, borealne lasy zastąpiły tundrę młodszego dryasu. One jednak 

też szybko ustąpiły pola bardziej ciepłolubnym drzewom. Około 9 tys. lat temu, pomimo tego 

że klimat nie był aż tak ciepły jak 125 tys. lat temu, krajobraz naszego kraju przypominał 

prawdopodobnie ten eemski – był zdominowany przez stosunkowo ciepłe lasy liściaste. 

Na Syberii, granica tajgi dotarła bezpośrednio do wybrzeży Oceanu Arktycznego – nie było 

charakterystycznego dla naszych obecnych czasów pasa tundry! Drzewa wycofały się znad 

oceanu dopiero 5-3 tys. lat temu. Obecna tundra syberyjska jest więc stosunkowo młodym 

biomem. W Europie środkowej, lasy liściaste zaczęły z kolei przekształcać się w chłodniejsze 

lasy mieszane. Nie działo się to równomiernie na całym obszarze. Szczególnie na północy, 

pod wpływem łagodzącego klimat morza, wciąż dominowały lasy liściaste. 

Dalsze, powolne ochładzanie się klimatu sprawiłoby zapewne, że współcześnie dominującym 

biomem naszego kraju byłyby właśnie chłodne (ale nie zimne) lasy mieszane, ustępujące 

miejsca lasom liściastym na Pomorzu. Od ok. 3-2 tys. lat temu, w składzie flory zaczyna 

zaznaczać się jednak intensywnie działalność człowieka. Ludzie zaczęli karczować lasy. 

W ich miejsce powstawały pola uprawne. Paradoksalnie, w profilach pyłkowych dają one 

podobny efekt, jak stepo-tundra. Ostatecznie, ludzkość uprawia głównie trawy (zboża) i rośliny 

zielne (np. strączkowe, kapustne i wiele innych). 

Prawdziwa stepo-tundra skurczyła się w początkach holocenu do pojedynczych refugiów, 

występujących głównie w Azji. Dzisiaj biom tego typu jest ograniczony do bardzo specyficznych 

lokalizacji i może nie być wiernym odzwierciedleniem ogromnego środowiska, jakie tworzył 
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w trakcie zlodowacenia. Do takich mikro-środowisk mogą należeć wspominane już 

w podrozdziale 2.2.2. stepy bylicowe w Ameryce Północnej. Również południowe stoki 

niektórych syberyjskich wzgórz mogą stanowić biomy o podobnym charakterze. Ich 

południowa ekspozycja zwiększa nasłonecznienie, a dzięki rozwojowi na wzniesieniu, gleba jest 

dobrze drenowana i nie tak wilgotna, jak w otaczającej, klasycznej tundrze. Tworzące się gleby 

mają odczyn zasadowy i głębszą warstwę aktywną. Są pokryte zespołem roślin zielnych  i turzyc 

(w miejsce traw) oraz mchów i porostów. Tym niemniej, stepo-tudry takiej, jaką była w czasie 

zlodowacenia, dzisiaj już nie ma. 

2.3.3. Fauna 

W holocenie ukształtował się obecnie nam znany obraz świata zwierzęcego. Towarzyszyło 

temu wymieranie wielu gatunków spośród tzw. megafauny (cześć wyginęła jeszcze w trakcie 

zlodowacenia Wisły). Dla przykładu, większość mamutów włochatych wyginęła we wczesnym 

holocenie, ok. 10 tys. lat temu. Pewne odizolowane populacje przetrwały jednak znacznie 

dłużej. Odkryte niedawno ślady DNA w glebie sugerują, że jakieś stada mamutów mogły 

przemierzać niektóre rejony Syberii jeszcze około 6 tys. lat temu. Najdłużej przetrwały mamuty, 

które osiedliły się na Wyspie Wrangla (w pobliżu północno-wschodnich wybrzeży Syberii), 

gdzie też długo utrzymała się stepo-tundra. Wyginęły one dopiero ok. 4 tys. lat temu. 

Naukowcy wciąż badają, co było przyczyną wymierania megafauny. Najpopularniejsze są dwie 

hipotezy, często stawiane naprzeciw siebie, chociaż bynajmniej wzajemnie się nie wykluczają. 

Jedna z nich obwinia gwałtowne i nieco chaotyczne zmiany klimatyczne pod koniec 

zlodowacenia Wisły i na początku holocenu. Oczywiście, hipoteza ta tłumaczy tylko 

wymieranie „zimnolubnej” megafauny. Nie odpowiada jednak na pytanie, dlaczego np. 

zniknęły słonie leśne (jeszcze w trakcie zlodowacenia Wisły, ok. 57-30 tys. lat temu). Słonie 

leśne pojawiły się przynajmniej ok. 780 tys. lat temu. W międzyczasie przeżyły około 6 

zlodowaceń. W czasie niektórych z nich, lądolody sięgały dalej w głąb Eurazji niż w trakcie 

zlodowacenia Wisły. Mimo to, słonie leśne przetrwały je gdzieś w refugiach na południu Europy 

(i być może na obszarze Lewantu) i każdorazowo powracały na bardziej północne obszary 

kontynentu wraz z interglacjałami. Analogicznie sprawa ma się z mamutami włochatymi. Ten 

konkretny gatunek pojawił się przynajmniej 350 tys. lat temu. Oznacza to, że przed holocenem 

przetrwał przynajmniej trzy interglacjały – w tym bardzo ciepły interglacjał eemski. 
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Między innymi ze względu na takie wątpliwości, część badaczy uważa, że to nie zmiany klimatu, 

ale działalność człowieka (Homo sapiens) miała zasadniczy wpływ na wymieranie 

plejstoceńskich ssaków. Ludzie byli bowiem bardzo skutecznymi myśliwymi. Byliśmy też, być 

może, liczniejsi i dysponowaliśmy lepszymi narzędziami, niż nasi kuzyni, którzy zamieszkiwali 

Eurazję już wcześniej – neandertalczycy (Homo neanderthalensis) i denisowanie. Ta hipoteza 

również ma swoje słabe strony. Nawet jeśli byliśmy liczniejsi niż neandertalczycy, to ówczesna 

ludzkość nie stanowiła dzisiejszej, kilkumiliardowej globalnej wioski. Były to relatywnie 

nieliczne społeczności zbieracko-łowieckie, rozproszone nierównomiernie po Eurazji, a potem 

również Ameryce Północnej i Australazji. Światową populację naszego gatunku ok. 10 tys. lat 

temu można szacować na 2-5 mln. Współcześnie, np. w samym Sydney w Australii mieszka 

około 5 mln osób, a niektóre nasza miasta liczą nawet ponad 37 mln mieszkańców (np. Tokyo, 

Japonia). Pojawia się pytanie, czy rzeczywiście na początku holocenu byliśmy na tyle „silni”, 

aby wybić kilka gatunków dużych ssaków? 

Przynajmniej w przypadku niektórych gatunków, dobrym wytłumaczeniem może być mariaż 

tych dwóch hipotez. Nowsze badania sugerują, że mamuty włochate owszem, 

przeżyły interglacjał eemski, ale bynajmniej nie bez szwanku. Ich populacja została ograniczona 

do paru izolowanych refugiów na Syberii i Alasce. Zwierzęta przeszły przez tzw. efekt szyjki od 

butelki – ich zróżnicowanie genetyczne uległo dużemu spadkowi. Liczne mamuty, 

których szczątki znamy z okresu zlodowacenia Wisły odrodziły się więc z takich niedobitków 

interglacjału eemskiego. Innymi słowy, już w interglacjale eemskim, mamuty znalazły się na 

skraju wyginięcia. Można przypuszczać, że tak samo działo się w czasie poprzednich ociepleń, 

których doświadczyły. W związku z tym, liczebność mamutów zaczęła spadać całkiem 

naturalnie z końcem zlodowacenia Wisły i początkiem holocenu. Było to podyktowane 

ocieplaniem się klimatu i znikaniem ich ulubionej stepo-tundry. Dopiero do tego spadkowego 

trendu dołączył się człowiek. W momencie, gdy populacja mamutów i tak się skrajnie kurczyła, 

5 mln ludzi rozproszonych po świecie mogło rzeczywiście wystarczyć, żeby „wbić im ostatni 

gwóźdź do trumny”. 

Tym niemniej, zniknięcia wszystkich wówczas wymarłych gatunków nie da się w pełni 

wytłumaczyć. Dlaczego np. wyginęły lwy i hieny jaskiniowe, a wilki nie? Niektórzy badacze 

wysnuwają przypuszczenie, że wilki były po prostu dużo bardziej elastyczne ekologicznie. 

O ile ogólnie może być to prawdą, to przecież występując zarówno w interglacjale, jaki w czasie 
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zlodowacenia, lwy i hieny pokazały, że też były całkiem elastyczne – nawet jeśli nie aż tak, 

jak wilki. Wiele pytań pozostaje więc wciąż bez odpowiedzi i zagadka wyginięcia megafauny 

jest nadal nierozwiązana. 

Dr Michał Loba 
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