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Wstęp

Profesora Marka Neustadta poznałem na terenowym sympozjum Komisji 
Holocenu INQUA, które odbyło się w Polsce we wrześniu 1972 roku. Znałem już 
jego wybitne dzieło Historia lasów i paleogeografi a ZSRR w holocenie, które kupiłem 
sobie w Moskwie w 1961 roku. Od 1972 roku, prawie do śmierci, przysyłał mi 
profesor swoje nadbitki. Śledząc jego działalność mogłem stwierdzić, jak wybitny 
to uczony, pracujący na wielu polach nauki nad historią jezior i torfowisk Eurazji. 
Prace jego w Polsce są bardzo mało, prawie w ogóle nieznane (brak ich w pol-
skich podręcznikach palinologii), więc warto je przybliżyć polskim badaczom 
holocenu.

Mark Neustadt urodził się w 1903 r. w mieście Nevel, około 90 km na północ 
od Witebska. Już w latach szkolnych rozpoczął przyrodnicze obserwacje torfo-
wisk i jezior najbliższej okolicy (Памяти… 1985). Naukową aktywność rozpoczął 
w 1920 r. w Zakładzie Geobotaniki Uniwersytetu Moskiewskiego (Zaklinskaya 
1986). Po studiach, w 1925 r. znalazł pracę w Centralnej Torfowej Stacji Doświad-
czalnej, gdzie przepracował 23 lata. W 1948 r. jego nowym miejscem pracy, aż do 
śmierci, był Instytut Geografi i Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie. Przez 13 lat 
był Dyrektorem do spraw Nauki, a po przejściu na emeryturę – konsultantem.
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Jezioro Somino

Już prawdopodobnie na studiach nauczył się analizy pyłkowej, gdyż w pierw-
szych swoich publikowanych pracach kreślił, wykonane przez siebie, diagramy 
pyłkowe torfowisk i jezior Pierieslawlskiego powiatu. Badania M.I. Neustadta 
i G.N. Endelmana prowadzone były w latach 1926–1929 na wielkim Pereslawl-
-Usolskim masywie torfowym, około 120 km na północny wschód od Moskwy. 
Masyw składa się z dwu jezior Pleszczejewo i Somino, oraz kilku dużych torfo-
wisk, w dorzeczu rzeki Weksa-Nerl, dopływów Wołgi. Pierwsze wyniki badań 
dotyczące osadów płytkiego jeziora Somino opublikował Neustadt już w 1927 r. 
w znanym w Europie czasopiśmie „Archiv für Hydrobiologie”. Na przekroju 
przez jezioro o długości 1160 m wykonał 6 wierceń w gytii węglanowej (3–4,5 m), 
analizując w nich pyłki 9 podstawowych drzew. Opracował też diagram pyłkowy 
w leżącym na przedłużeniu jeziora torfowisku Kupanskim (5,8 m miąższości), 
w którym torf mszysty przykryty był torfem turzycowym i leśnym. Zarówno 
w jeziorze, jak i w torfowisku w osadach spągowych odkrył okres subarktyczny. 
Już w roku następnym (Neustadt 1928 a) opublikował w Szwecji wyniki badań 
pyłkowych w 14 profi lach jezior i torfowisk, wyróżniając 12 stref pyłkowych od 
okresu subarktycznego (1,2) do subatlantyckiego (10,11,12). Szerzej badania swe 
przedstawił w pracach Muzeum Pereslawl -Zaleskiego (Нeйштaдт 1928 б). Na 
przykładzie dwóch diagramów pyłkowych torfowiska Mszarowskiego (9,75 m 
osadów) i Udielnego (4,0 m) początek akumulacji datował na okres subarktyczny. 
W drugim z nich odkrył „horyzont graniczny”, warstewkę torfu silnie rozłożo-
nego między torfami słabo rozłożonymi (por. Żurek 1995). 

Ryc. 1. Profesor Mark Ilič Neustadt 
(1903–1985)
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Scharakteryzował też osady jeziora Somino (190 ha), w którego najgłębszym 
miejscu akumulowało się 4,5 m gytii (okres subarktyczny). Przy ujściu w jezioro 
rzeki Weksy leżała mała torfowa wysepka zarośnięta trzciną (0,3 ha). Wiercenie 
na wysepce w 1926 r. wykazało występowanie 12 m glonowej gytii, nieprzewier-
conej z powodu braku sztang. Spąg osadów datowany został pyłkowo na okres 
znacznie młodszy niż gytia jeziorna. W następnym 1927 r. Neustadt wrócił zimą 
na wysepkę i odwiercił monolit gytii do 21 m. Znów zabrakło mu sztang. Dwa lata 
później w 1929 r. rozpoczęto zimą wiercenie z czterdziestoma jednometrowymi 
sztangami, specjalnie wzmocnionymi. W nadzwyczajnie trudnych warunkach 
złamano 9 sztang, ale udało się pobrać próby do 31 m miąższości (Нeйштaдт 
1936 a). Spągu osadów znów nie osiągnięto, a mogły one sięgać, według hipotezy 
autora, do 40 m. W normalnych warunkach wiercenia ręczne świdrem Hillera nie 
przekraczają 12 m, a w rzadkich przypadkach 14 m. Mogę to potwierdzić, gdyż 
przy wierceniu na torfowisku Mechacz Wielki, w 1961 r., nie udało nam się na 
14 m głębokości przekręcić świdra Hillera i pobrać próby (Żurek, Kloss 2012). Ten 
rekord głębokości Neustadta nie był nigdy przekroczony wcześniej (jak i później 
według mojego rozpoznania w literaturze). 

W pierwszej wersji autor powstanie głębokiego leja wiązał z krasem solnym. 
Podobny lej do 30 m głębokości, ale wypełniony wodą występuje w sąsiednim 
jeziorze Pleszczejewo. Geolodzy łączyli ten jeziorny lej z permskimi wychodniami 
soli. Wykonana przez Neustadta analiza pyłkowa wykazała w dalszym ciągu, 
że spąg osadów jest młodszy od osadów jeziora Somino i otaczających torfo-
wisk (Нeйштaдт 1929) i wiąże się z początkiem okresu borealnego. W okresie 
borealnym odłożyło się 13 m osadów, w atlantyckim 10 m, subborealnym 3 m 
i subatlantyckim 5 m. 

Po wojnie Neustadt, już pracownik Instytutu Geografi i Akademii Nauk, wró-
cił w 1949 r. na jezioro Somino i przewiercił gytię do 38 m miąższości (Нeйштaдт 
1949). Wiercenie wykonano w sierpniu ręcznym świdrem Hillera, przy pomocy 
6 pracowników, dwukrotnie przewyższając światowy rekord głębokości wierce-
nia osadów jeziornych. Cały profi l, od 30 m z rocznymi warstewkami, zbadany 
został metodą analizy pyłkowej i zaliczony do środkoworosyjskiego regionalnego 
typu (Нeйштaдт 1955 a). Jednocześnie Kozyrienko (Козыренко 1961) wykonał 
w osadach jeziornych badania okrzemkowe, rozdzielając je na 6 horyzontów z Cy-
klotella Quetz ingiana w spągu do Fragilaria w stropie. Kompleksową biologiczną 
analizę gytii wykonała Korde (Кoрдэ 1960). 

Nowy etap w badaniach osadów jeziora Somino nastąpił w 1958 r. Geolo-
giczne wiercenie na wysepce, z inicjatywy Neustadta, wykazało, że gytia sięga 
do 40 m i podścielona jest 6,5-metrową warstwą piasków i glin morenowych. 
Przekrój geologiczny wykazał, że nie ma podstaw do podtrzymywania hipotezy 
o krasowej genezie leja. Przyjął więc Neustadt (Нeйштaдт 1960 a) inną genezę, 
eworsyjną. Powoływał się na podobne kotłowe torfowiska spotykane przez niego 
w rejonie Archangielska (Нeйштaдт 1930). Na wiek leja wskazywał fakt, że gytia 
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zaczęła się akumulować w starszym holocenie, więc i jego wiek sięgał najwyżej 
do początków Allerödu. Ponieważ Somino leży poza zasięgiem ostatniego zlo-
dowacenia (wałdajskiego), lej mógłby się utworzyć w czasie wycofywania się 
zlodowacenia kalinińskiego (stadiał warty). Ale dlaczego nie wypełnił się osada-
mi mineralnymi do późnego glacjału, to zagadka, według Neustadta, dotąd nie 
rozwiązana. Bliższe dane o wieku osadów jeziora Somino uzyskano w trakcie 
prac rozpoczętych w 1961 r. nad zastosowaniem metody 14C (Instytut Geochemii 
i Analitycznej Chemii Akademii Nauk) do datowania szeregu obiektów wytypo-
wanych przez M. Neustadta (Нeйштaдт 1965). W jeziorze Somino (Нeйштaдт и 
ин. 1965) datowano spągowe warstwy gytii uzyskując wiek 9890±300BP (Mo-264) 
i 9780±315BP (Mo-262). Niewiele starsze okazały się pogrzebane w piaskach gytie 
na głębokości 17–22 m: 10535±330BP (Mo 271) i 10260±330Bp (Mo 268). Analizując 
na nowo pyłki, N.A. Chotinski wyróżnił 12 stref pyłkowych.

Daleki Wschód i tefrochronologia

Kamczackie ekspedycje Stacji Torfowej z lat 1931–1932, którymi kierował 
Neustadt, dostarczyły mu szeregu nowych informacji, które zawarł w 7 publika-
cjach. Rozpoczęto je badaniami naturalnych odsłonięć torfu wzdłuż zachodniego 
wybrzeża Kamczatki (Нeйштaдт 1935), na długości 150 km (od ujścia rzeki Bol-
szoj do ujścia rzeki Koł). Wyróżniono kilka typów ich występowania, a w jednej 
z prac omówiono stratygrafi ę złóż (Нeйштaдт 1933 a). Posuwając się na wschód 
ekspedycja odkryła szereg wielkich torfowisk, do 20 tys. ha, okrywających rzeź-
bę terenu, podobnych do wierzchowinowych torfowisk w Norwegii czy Szko-
cji. Były to torfowiska wysokie, wypukłe, o miąższości 3–4 m torfu sfagnowego, 
z warstewką iłów między torfami. W szeregu wierceń wykonał Neustadt analizy 
pyłkowe (Нeйштaдт 1936 b), odkrywając stare późnoglacjalne torfy. W 1932 r. 
badano torfowiska południowo -wschodniej Kamczatki (Нeйштaдт 1936 c, 
Нeйштaдт, Короткина 1936). Prawie we wszystkich złożach odkrył Neustadt po 
dwie wkładki popiołu wulkanicznego. Najstarszą z nich, na głębokości 1,75–2 m, 
porównuje on do drugiej warstwy popiołów w torfowiskach Ziemi Ognistej (Auer 
1933). W swoich badaniach pyłkowych wydzielił Neustadt 12 stref pyłkowych, 
a najstarsza tefra z torfowiska Pratunska Tundra zalega na granicy środkowego 
i wczesnego holocenu (por. Нeйштaдт 1957). W ten sposób wpisał się autor, nie-
zależnie od innych (Auer 1933, Tadao 1932), w badania warstw wulkanicznych 
w torfowiskach, dające podstawy do rozwoju nowej gałęzi wiedzy – tefrochro-
nologii. 

Opublikował również swoje badania z rejonu Kamczatki nad składem bota-
nicznym i pyłkami mechowiskowego torfowiska na wysokim tarasie rzeki Main, 
dopływu Anadyru (Нeйштaдт, Tюлина 1936). Torfowisko leży na 17-metrowym 
odsłonięciu osadów czwartorzędowych (Mamutowa Góra). Dwumetrowa warstwa 
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mszystego torfu przewarstwiona lodem i diagram pyłkowy osadów wykazują, że 
nie było wyraźnych zmian klimatycznych w holocenie tej części Rosji. 

W Azji kierował również w 1930 r. ekspedycją do badań torfowisk na Nizinie 
Zachodniosyberyjskiej, w strefi e Barabińskiego lasostepu. W kilku jego rejonach 
opisał 80 wysokich torfowisk zwanych „rjamami” o ogólnej powierzchni 10 tys. 
ha (Нeйштaдт 1936 д). Określił zapasy torfu, roślinność, stratygrafi ę złóż i ich 
genezę. 

Badania palinologiczne i historia lasów Rosji

Analiza pyłkowa dla torfowisk Rosji zastosowana została już w 1923 roku 
przez D.A. Gerasimowa dla torfowisk Galicki Moch i Obuchowskoje, 7 lat po 
opublikowaniu metody przez v. Posta. W tymże roku pojawiła się też praca 
W.S. Dokturowskiego Metoda analizy pyłku w torfi e, a w roku 1924 W.W. Kudria-
szow zastosował ją do prześledzenia historii rozwoju jezior Kosinskich. Neu-
stadt, mimo tak młodego wieku, znalazł się więc w czołówce badaczy rosyjskich 
ze swoimi analizami pyłkowymi jeziora Somino, opublikowanymi w 1927 roku, 
oraz historią torfowisk środkowej Rosji (Нeйштaдт 1929). Kilka lat później wydał 
instrukcję do analiz pyłkowych w torfi e (Нeйштaдт 1933 б), a w 1939 roku był 
redaktorem 2-tomowego dzieła Metody badań torfowisk. Ten pierwszy w świecie 
podręcznik (por. Żurek 2010) poświęcony badaniom polowym, laboratoryjnym 
i kameralnym torfowisk był wielkim sukcesem nauki rosyjskiej, wyprzedzając 
osiągnięcia skandynawskie i zachodnioeuropejskie. W tomie 2 rozdział dotyczą-
cy analizy pyłkowej opracował Neustadt (Нeйштaдт 1939 б). Oprócz podstaw 
laboratoryjnych omówił morfologię ziarn pyłku, zarówno drzew, jak i zielnych, 
spory mchów i sfagnów oraz kreślenie diagramów i map szaty roślinnej w ho-
locenie. Przytoczył też dane dotyczące izopoli, nowej metody kreślenia danych 
pyłkowych W. Szafera (1935).

Na podstawie kilku profi li pyłkowych z rejonu Jakucji (torfowiska Ukułan, 
Turuk, Ajan) opracował i ustalił 5 faz rozwoju lasów w tej części Syberii, szeroko 
omówił roślinne krajobrazy i charakter występujących tam torfowisk, rozwijają-
cych się od borealnego okresu (Нeйштaдт 1951). Będąc już w Instytucie Geografi i 
postanowił opracować schemat zmian paleogeografi cznych po ostatnim zlodowa-
ceniu w Rosji i Europie, opierając go na badaniach torfowisk i jezior (Нeйштaдт 
1952 a). Przyjął założenie, którego nie zmienił aż do śmierci, że początek holocenu 
należy wiązać z najstarszymi osadami współczesnych torfowisk i jezior, rozwija-
jących się nieprzerwanie aż do dziś. Według czasu bezwzględnego było to około 
12 tys. lat temu. W holocenie wyróżnił 5 faz pyłkowych i zestawił je ze schema-
tem Blytt a -Sernandera wydzielając: późny holocen (0–2500 lat temu); środkowy 
holocen (2500–7000 lat temu); wczesny holocen (7000–9500 lat temu); stary ho-
locen (9500–12 000 lat temu). Obszerny już materiał z badań palinologicznych 
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pozwolił Neustadtowi na wyróżnienie geografi cznych typów diagramów pyłko-
wych. Poczynając od kolsko -karelskiego, a kończąc na kaukaskim wyróżnił ich 
20. Każdy z typów ma charakterystyczny dla siebie skład pyłków zestawionych 
w syntetycznej tabeli dla każdego okresu holocenu. Przykładowo załączył autor 
5 diagramów pyłkowych (Нeйштaдт 1952 б). Rok później (Нeйштaдт 1953 a) 
liczbę typów powiększył autor do 24. Opublikował również artykuł (Нeйштaдт 
1953 б) na temat rozprzestrzeniania się leszczyny w holocenie europejskiej części 
Rosji, wykorzystując do tego celu 98 diagramów pyłkowych (w tym 14 własnych). 
Znalazły się tam również diagramy polskich palinologów Tołpy i Kostyniuka.

W tym czasie opublikował książkę o historii rozwoju analizy pyłkowej 
w Rosji wraz z bibliografi ą wszystkich prac (926 publikacji) za okres 1906–1951 
(Нeйштaдт 1952 ц). Drugi tom Palinologia SSSR (1952–1957 gg.) wydał Neustadt 
w 1960 r. Są tam uzupełnienia za lata 1892–1951 oraz pełna bibliografi a za 6 lat, 
w sumie 1632 pozycje literatury. W końcu bibliografi i są i prace zagranicznych au-
torów dotyczące ziem wchodzących w skład Związku Radzieckiego. Wymienia 
tam Koczwarę, Tołpę, Tymrakiewicza, Mryc, Kostyniuka, Bremównę i Sobolew-
ską, Halickiego, Środonia i Szafera. Materiały bibliografi czne Neustadta dotyczą-
ce palinologii uzupełniły publikowane co roku przeglądy prac palinologicznych 
G. Erdtmana w Sztokholmie (1927–1946), G. Gamsa w Niemczech (1927–1949), 
M. Van Campo i J. Rogera w Paryżu (od 1956). 

Dysponując szeroką bazą materiałową mógł Neustadt (1953 c) przedstawić 
paleogeografi ę stref przyrodniczych europejskiej części Rosji. Było to wstępem do 
przygotowania w 1954 r. pracy profesorskiej (w Rosji doktorskiej) na temat histo-
rii lasów w holocenie jako podstawie paleogeografi i i jej stref przyrodniczych. To 
fundamentalne dzieło ukazało się w 1957 r. poprzedzone streszczeniem wyników 
(Нeйштaдт 1955 a, б). Rozpoczął je autor wnikliwym rozdziałem o podziale ho-
locenu, podtrzymując swój podział na cztery okresy (Hl1 – Hl4) i cztery stratygra-
fi czne horyzonty od stratotypowych profi li torfowych (Współczesny, Juchowicki, 
Szuwałowski i Mszarowski). W drugim, najobszerniejszym, bo mającym 200 stron, 
rozdziale przedstawił wiek i osady profi li torfowych, omawiając je na tle 11 stref 
geobotanicznych kraju. Każdy ze 156 profi li (w tym 27 własnych) ma szczegó-
łowo scharakteryzowany profi l geologiczny i diagram pyłkowy rozdzielony na 
cztery okresy holocenu. W rozdziale trzecim na 120 stronach pokazał Neustadt 
historię poszczególnych drzew w holocenie z mapami ich rozmieszczenia w czte-
rech okresach holocenu, jak również w spektrach powierzchniowych. Czwarty 
rozdział to paleogeografi a stref przyrodniczych ZSRR w holocenie. W każdym 
z czterech okresów holocenu przedstawia zmiany stref klimatyczno-roślinnych 
w ujęciu geografi cznym (Europejska część, Syberia Zachodnia, Syberia Wschod-
nia, Daleki Wschód, Kamczatka, Karpaty, Ural, Kaukaz, Góry Przybajkalskie). 
Podsumowując swoje dzieło omówił Neustadt 26 typów diagramów pyłkowych. 
Każdy z rozdziałów zakończony jest jasno sformułowanymi wnioskami ukazu-
jącymi najważniejsze wyniki pracy. Wśród obfi cie zebranej literatury znalazły 
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się prace Kulczyńskiego (1930) i Szafera (1935). Podstawowe wyniki tej pracy 
opublikował w języku niemieckim w „Grana Palinologica” (Neustadt 1959).

W tej samej serii ukazał się artykuł M. Neustadta i N. Chotinskiego (1963) 
dotyczący analizy pyłkowej 20-metrowej serii torfów i gytii, obejmującej utwory 
eemu, würmu i holocenu. Torfowisko Połowiecko -Kupanskie, leżące obok jezio-
ra Somino, jest wyjątkowe, gdyż w środkowej i północnej Europie nie znalezio-
no osadów bagiennych akumulujących się nieprzerwanie w czasie tak długiego 
okresu. Z reguły okres würmu zaznaczał się osadami mineralnymi. Profi l ten 
nawiązuje do długich sekwencji osadowych południowej Europy (Macedonia, 
Portugalia, Masyw Centralny).

M. Neustadt aktywnie uczestniczył w 3 rosyjskich palinologicznych konfe-
rencjach odbytych w Moskwie (1948), Leningradzie (1953) i Nowosybirsku (1962), 
jak również drugiej międzynarodowej konferencji palinologicznej w Utrechcie 
w 1966 r. i trzeciej międzynarodowej konferencji palinologicznej w Nowosybirsku 
w 1971 r. Na tej ostatniej został wybrany wiceprezydentem Międzynarodowe-
go Komitetu Palinologicznego (ICP) i sekretarzem podkomitetu paleopalinolo-
gicznego. Od 1968 r. nagradzano najlepszych palinologów złotym medalem im. 
G. Erdtmana. W Nowosybirsku M. Neustadtowi wręczono czwarty w kolejności 
medal, a jego poprzednikami byli: prof. L. Kuprjanowa z Instytutu Geologicznego 
w Petersburgu, K. Faegri z uniwersytetu w Bergen i G. Kremp z uniwersytetu 
w Arizonie. Przez wiele lat był również członkiem redakcji najważniejszych mię-
dzynarodowych palinologicznych periodyków jak „Pollen et Spores” i „Review 
of Palaeobotany and Palynology”. 

Torfowiska (torfy i gytie)

Bardzo rzadko zdarza się, by młody badacz rozpoczynający pracę naukową 
opublikował materiały dotyczące historii przedmiotu swych badań. M. Neustadt 
i I. Makarow w 1930 r., po zebraniu około 3 tys. pozycji literatury o torfi e, napisali 
jej syntetyczny przegląd, od starożytności po 1885 r. W czasach rzymskich były 
to wzmianki o pożarach torfowisk i kopaniu torfu (Antigonus Caristius 240 lat 
p.n.e., Pliniusz Starszy 46 r. n.e.). Szeroka eksploatacja torfu zaczęła się najwcze-
śniej w Holandii (XII–XVI w.). W Groningen wyszła w druku w 1658 r. pierwsza 
w świecie książka o torfi e, napisana przez prof. M. Schooka. Drugą książkę opu-
blikował w Paryżu w 1668 r. Ch. Patin. Potem ukazały się prace Degnera (1729), 
Scheuchzera (1706–1729) i innych autorów. W Rosji pierwsza praca o osuszaniu 
torfowisk ukazała się w 1783 r. (a pierwszą o torfi e była praca Lemana wydana 
w 1766 r. – por. Maksimow 1959). Nie dotarli autorzy do informacji o pierwszej 
polskiej pracy o torfi e hr. Mniszcha z 1765 r. wydanej w Szwajcarii (por. Hrynie-
wiecki 1947). 
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W 1935 Neustadt wydał wraz z M. Endelmanem przewodnik do badań torfu. 
Podsumowując wszystkie badania prowadzone w azjatyckiej części Rosji w latach 
30. opublikował bilans złóż torfowych dla tego obszaru (Нeйштaдт 1938). Zaraz 
po wojnie przygotował bilans złóż torfu dla całej Rosji: europejskiej i azjatyckiej 
(Нeйштaдт 1946).

 W okresie międzywojennym jego największym osiągnięciem było zgroma-
dzenie zespołu badaczy, który opracował pod jego kierunkiem dwutomowe dzie-
ło Metody badań złóż torfowych (Нeйштaдт 1939), pierwszy w świecie przewodnik 
metodyczny w tym zakresie (por. Żurek 2010). W pierwszym tomie, poświęco-
nym badaniom polowym, napisał M. Neustadt dwa rozdziały: o badaniach ro-
ślinności torfowisk i o polowym określaniu sapropeli (gytii) rozumianym jako ca-
łość osadów jeziornych w pojęciu E. Neumanna. W tomie drugim poświęconym 
pracom laboratoryjnym i kameralnym był Neustadt autorem trzech rozdziałów: 
o określaniu w torfi e mchów brunatnych, o analizie pyłkowej i bonitacji podściół-
ki torfowej. 

W czasie wojny prowadził dalej badania torfowisk, a prace wykonywane 
w stacji torfowej podsumował w roku 1950. Pracował w Obwodzie Gorkowskim, 
pisał o klasyfi kacji torfów i o związku osadów torfowych z historią krajobrazów 
(Нeйштaдт 1940). Przejście do Instytutu Geografi i Akademii Nauk ukoronował 
doskonałym podręcznikiem Klucz do oznaczania roślin środkowej strefy europejskiej 
Rosji (Нeйштaдт 1948), który miał w przyszłości 3 wydania. Krótkie syntetycz-
ne spojrzenie na temat rosyjskich osiągnięć w badaniach torfowisk opublikował 
Neustadt w 1950 r.

W 1965 r. wyszła pod redakcją Neustadta książka o paleogeografi i i chrono-
logii górnego plejstocenu i holocenu oparta o datowania 14C. Pierwsze rosyjskie 
laboratorium radiowęglowe w Instytucie Geochemii i Analitycznej Chemii Aka-
demii Nauk rozpoczęło pracę w początkach lat 60., z inicjatywy Neustadta dato-
wano w nim szereg osadów interstadialnych i holoceńskich dla rozwiązania pro-
blemów stratygrafi cznych tych okresów. Wykonano specjalne wiercenia, pobrano 
próbki, datowano osady metodą 14C i metodą analizy pyłkowej. Wyniki dotyczące 
późnego plejstocenu podsumowała N.S. Czebotariewa, a problemów holocenu 
M. Neustadt. Na podstawie datowanych wierceń z kilku dużych wysokich tor-
fowisk centralnej Rosji jak Berendiejewo, Szuwałowo, Oseczenskie, Melechowo, 
Tiesowo-Nietylskie, Imnatskoje w Gruzji oraz jeziora Somino scharakteryzował 
on problemy dolnej granicy holocenu, horyzontu granicznego (warstwy silnie 
rozłożone w torfi e i ich znaczenie klimatyczne), podziału holocenu i szybkości 
akumulacji osadów. Materiały te przedstawił syntetycznie w referacie na kon-
ferencji „Przyroda torfowisk i metody ich badań” (Нeйштaдт 1967, por. Żurek 
1968).

W 1966 roku w znanym fi ńskim czasopiśmie geologiczno -geografi cznym 
opublikował zasady geografi cznego podziału torfowisk (Neustadt 1966). Podział 
ten wcześniej prezentował na 19 Międzynarodowym Kongresie Geografi cznym 
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w Sztokholmie. Na podstawie stratygrafi i złóż, roślinności, mikrorzeźby i poło-
żenia w rzeźbie wydzielił 10 torfowych stref od polarnych reliktowych do niskich 
topogenicznych i subtropikalnych torfowisk.

W pierwszej połowie lat 60. i 70. pod kierunkiem M. Neustadta pracowały 
na torfowiskach Zachodniej Syberii ekspedycje Instytutu Geografi i (por. Żurek 
2012). Wstępne podsumowanie prac na tym obszarze opublikowano w tomie Za-
chodnia Syberia (Кац, Нeйштaдт 1963), a wyniki badań przedstawiono w tomie 
redagowanym przez Neustadta w 1977 roku. Omówił on na wstępie rozwój sy-
beryjskich torfowisk w holocenie, a główna część książki dotyczyła współczesnej 
dynamiki bagien i procesów zabagniania (klimat, hydrogeologia, hydrologia, 
gleby). Wcześniej referował swoje wyniki z Syberii na Sympozjum Komisji Holo-
cenu INQUA w Polsce (1975), pisał w „Acta Agralia Fennica” (Neustadt, Selikson 
1971), w „Geoforum” (Neustadt i in. 1974) i w biuletynie „International Peat So-
ciety” (Neishtadt 1977 c). Na sympozjum w 1974 roku w rezerwacie Darwińskim 
dotyczącym wzajemnych zależności między lasami i torfowiskami omówił ten 
problem na przykładzie Zachodniej Syberii (Нeйштaдт 1979). Udowodnił, że 
proces zabagniania rozwijał się nieustannie i strefa leśna uległa zamianie w stre-
fę leśno -bagienną.

Przez cały okres swej działalności nie tracił z oczu problemu złóż sapropeli 
(gytii). Pierwszy bilans ich zasobów dla Rosji opublikował w 1962 r. W 1966 r. na 
drugiej konferencji poświęconej gytiom opublikował drugi bilans ich zasobów 
(Нeйштaдт 1968). Później uściślił te dane (Нeйштaдт и др. 1969) i podał zasoby 
znane do 1975 r. (Нeйштaдт 1976). Uważał, że klasyfi kacja gytii powinna opie-
rać się o cały szereg czynników: geneza, wiek, stratygrafi a, chemiczne i fi zyczne 
właściwości i położenie w geografi cznym krajobrazie. 

Holocen i INQUA

Pod koniec życia jeszcze raz zabrał głos w sprawie podziału holocenu (Neu-
stadt 1982). Przypomniał, że termin holocen zaproponował w 1869 r. Portugal-
czyk Gervaise. Później termin ten przyjął znany geolog G. Haug, określając nim 
„nowe życie”. Ofi cjalnie termin akceptowany został na II Międzynarodowej Kon-
ferencji badań nad europejskim czwartorzędem w Leningradzie w 1932 r. Podczas 
V Kongresu Międzynarodowej Unii Badań Czwartorzędu (INQUA) w Madry-
cie w 1957 r. powstała podkomisja holocenu (do której wszedł Neustadt), a na 
VI Kongresie INQUA w Warszawie w 1961 r. rozpoczęła ona swoją działalność. 
W Rosji już we wrześniu 1957 r., w trakcie kongresu w Madrycie, rozpoczęła dzia-
łalność sekcja INQUA z siedzibą w Instytucie Geografi i Akademii. M.I. Neustadt 
został jej sekretarzem naukowym. Odtąd brał udział we wszystkich kolejnych 
kongresach.
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Przed VI kongresem INQUA w Warszawie przyjechał w lutym do Polski 
(por. Bitner 1962) i spotkał się z prof. W. Szaferem, M. Klimaszewskim, S. Tołpą, 
A. Jahnem, R. Galonem i J. Dylikiem. Wygłosił szereg referatów na temat holo-
cenu i badań torfowisk w Rosji. Na warszawskim kongresie wygłosił plenarny 
referat „Problemy holocenu” (Neustadt, Gudelis 1965), w którym poruszono za-
gadnienia terminologiczne, dolną jego granicę, wewnętrzny podział, datowania 
14C, klimat, fl orę i roślinność, faunę, gleby, torfowiska i jeziora, morza i oceany, 
neotektonikę, mapę inwentaryzacji osadów holocenu oraz praktyczne ich zasto-
sowanie. Szersze omówienie tych zagadnień opublikowali autorzy w tomie wy-
danym w Wilnie w 1961 r., razem z innymi pracami poświęconymi kongresowi 
INQUA. W tomie opublikował również Neustadt (Нeйштaдт 1961 б) artykuł na 
temat holocenu w szeregu krajów Azji, jak Japonia, Chiny, Indie oraz w Australii 
i Nowej Zelandii. 

Następny VII kongres INQUA odbył się we wrześniu 1965 r. w Denver 
i Boulder, w stanie Kolorado w USA. M. Neustadt wraz z I.P. Gerasimowem, 
I.K. Iwanową i K.W. Nikiforową przygotowali okazały tom, wydany w Moskwie 
w 1967 r., będący obszernym sprawozdaniem z obrad kongresu i wszystkich jego 
przed- i pokongresowych wycieczek w różnych częściach USA, łącznie z Ala-
ską. Neustadt w zakończeniu książki opublikował bibliografi ę wszystkich ma-
teriałów (549 artykułów) przygotowanych przez różne kraje członkowskie i po-

Fot. 1. Konferencja Komisji Holocenu INQUA – wyjazd z Nowego Sącza, 
M.I. Neustadt i N.S. Czebotariewa – 15 IX 1972, fot. S. Żurek
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święconych kongresowi (Нeйштaдт 1967 б). Materiały z kongresu ukazały się 
dopiero w 1967 r. wydane przez Yale University Press, a artykuł Neustadta The 
lower Holocene boundary zamieszczony został w vol. VII „Quaternary Paleoecolo-
gy”. M. Neustadt został wybrany wiceprezydentem INQUA i członkiem komisji 
tefrochronologii i komisji holoceńskiej. Wielkim sukcesem M. Neustadta było 
przygotowanie książki poświęconej kongresowi o datowaniu osadów późnego 
plejstocenu i holocenu metodą radiowęglową, o której pisaliśmy wcześniej.

W październiku 1968 r. odbyło się pierwsze międzynarodowe sympozjum 
INQUA w NRD i Czechach. Otwierał je M. Neustadt. Zajmowano się na nim 
osadami wyżynnymi jak trawertyny, gleby kopalne czy znaczenie mięczaków dla 
stratygrafi i holocenu (Ložek). Neustadt mówił o horyzoncie granicznym w rosyj-
skich torfowiskach.

W Paryżu, w 1969 r. odbył się VIII Kongres INQUA. M. Neustadt (Нeйштaдт 
1969) wydał okazały tom Holocen, poświęcony kongresowi, w którym przedsta-
wiono szereg artykułów podzielonych na kilka grup: problemy i metody badań, 
północny zachód europejskiej części ZSRR, strefa środkowa europejskiej części 
ZSRR, północ europejskiej części ZSRR, Syberia, oraz rozdział ostatni: wykorzy-
stanie osadów holoceńskich w praktyce. Kilka artykułów napisał redaktor (wstęp, 
mapy współczesnej sedymentacji holoceńskiej, stanowiska archeologiczne mezo-

Fot. 2. Konferencja Komisji Holocenu INQUA – Polana Białowieska, z prawej 
M.I. Neustadt, z lewej referuje M. Dąbrowski (palinolog z Instytutu Historii Kultury 

Materialnej PAN) – 18 IX 1972, fot. S. Żurek
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litu i neolitu, o torfowiskach obwodu jarosławskiego, torf, sapropel). W trakcie ob-
rad kongresu ustalono, że podkomisja holocenu staje się komisją z prezydentem 
Hagemanem z Holandii. M. Neustadtowi i K. Orviku wręczono dyplomy INQUA 
za zasługi w badaniach czwartorzędu. Materiały dotyczące VIII kongresu zostały 
wydane w Moskwie dopiero w 1973 r. (red. M. Neustadt i I. Iwanowa). Składały 
się na nie omówienie przebiegu kongresu z krótką charakterystyką wycieczki na 
Masyw Centralny i Lazurowe Wybrzeże, 13 referatów badaczy rosyjskich i biblio-
grafi a Neustadta wszystkich prac przygotowanych na kongres (Neustadt 1969 b). 
W Paryżu wydano również historię kongresów INQUA (Neishtadt 1969). 

Drugie sympozjum holoceńskie odbyło się w 1969 r. w Niemczech, we Frank-
furcie nad Odrą (Нeйштaдт 1970). Zajmowało się głównie granicą plejstocen 
– holocen na podstawie historii roślinności. Problem ten naświetlił szeroko au-
tor podtrzymując swój pogląd o granicy w początkach allerödu. We wrześniu 
1972 r. sympozjum holoceńskie po raz pierwszy odbyło się w Polsce, organizo-
wane przez L. Starkla, A. Środonia i E. Falkowskiego. Poświęcone było historii 
rozwoju rzecznych dolin (na przykładzie dorzecza Wisły) i historii roślinności 
Karpat w holocenie. Opró cz Neustadta i Czebotariewej było wielu wybitnych 
badaczy holocenu jak: Hageman, Beug, Bullentops, Königsson, Kliewe, Becker, 
Jäger, Schirmer, Ložek, Puissegur. 

Fot. 3. Konferencja Komisji Holocenu INQUA – przed restauracją w Rzeszowie, 
M.I. Neustadt w środku, z lewej B. Hageman z Holandii (przewodniczący Komisji 

Holocenu INQUA), z prawej K.D. Jäger (GDR) – 15 IX 1972, fot. S. Żurek
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W czasie 10 dni przemierzono Karpaty (fot. 1), Kotliny Podkarpackie (fot. 2, 
3), dolinę środkowej Wisły z Kazimierzem Dolnym (fot. 4), dolinę Bugu i dolinę 
Narwi z Puszczą Białowieską (fot. 5, 6). W Białowieży, w czasie sesji M. Neustadt 
(1975) mówił o holocenie Zachodniej Syberii. 

W grudniu 1973 r. IX Międzynarodowy Kongres INQUA odbył się, po raz 
pierwszy na południowej półkuli, w Nowej Zelandii. Na tle obrad sympozjum 
„Człowiek pierwotny i otaczające środowisko” powstała nowa komisja związa-
na z paleoekologią człowieka. W wycieczce poświęconej tej problematyce wziął 
udział M. Neustadt (m.in. prezentowano naskalne rysunki tubylców na Nowej 
Zelandii). Interesował się też żywo M. Neustadt regionalnymi organizacjami 
INQUA, jak senegalska asocjacja do badań czwartorzędu Afryki (ASEQUA), któ-
ra powstała w 1964 r. i do 1976 r., w przeddzień X kongresu INQUA w Anglii, 
wypuściła już w świat 48 numerów swego pisma „Bulletina die liason”. M. Neu-
stadt, jak i kilku innych rosyjskich badaczy (Gerasimow, Gorecki, Bader, Wielicz-
ko, Nikiforowa, Szancer) byli jej członkami. W 1975 r. powstała asocjacja Nord-
gua zrzeszająca badaczy skandynawskich (Dania, Islandia, Norwegia, Finlandia 
i Szwecja).

W 1977 r. odbył się X kongres INQUA w Birmingham w Anglii. Zajmowano 
się głównie historią klimatu, ale na 530 referatów 150 z nich dotyczyło problemów 

Fot. 4. Konferencja Komisji Holocenu INQUA – Kazimierz Dolny, w tle 
kamienica „Pod św. Krzysztofem”, z lewej R. Vinken (Hannower), M.I. Neustadt, 

N.S. Czebotariewa – 17 IX 1972, fot. S. Żurek
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holocenu. W komisji holocenu przedstawiono nowy wielki międzynarodowy 
projekt badawczy „Zmiany paleohydrologiczne strefy umiarkowanej w ostatnich 
15 tys. lat”, którym kierowali do 1988 r. L. Starkel (doliny rzeczne) i B. Berglund 
(torfowiska i jeziora). W tworzeniu rosyjskiej grupy projektu dużą rolę odegrał 
M. Neustadt. Wziął on również udział w 5-dniowej wycieczce po Szkocji, na któ-
rej prezentowano różne typy torfowisk (głównie wierzchowinowe) oraz jeziora 
lodowcowe. Na prośbę uczestników M. Neustadt wygłosił wykład „Klasyfi kacja 
i typologia torfowisk Rosji”. 

W lecie 1978 r. uczestniczył Neustadt w austriackiej konferencji (kierowanej 
prze J. Finka), dotyczącej czwartorzędu na przedgórzu Alp, z głównym stanowi-
skiem jeziora Mont See koło Salzburga i na nizinie naddunajskiej. W sesji refera-
towej w Wiedniu M. Neustadt mówił o holoceńskich utworach torfowych w Rosji. 
Zwiedzał również torfowe uzdrowisko Bad Neydharting, gdzie stosowano torf, 
wodę torfową i zawiesinę torfową do leczenia różnych chorób. 

W 1982 r. XI Międzynarodowy Kongres INQUA odbył się w Moskwie, 50 lat 
po pierwszym naukowym kongresie tej organizacji, który miał miejsce w 1932 r. 
w Leningradzie. Materiały XI kongresu pod redakcją M. Alekseeva, I. Ivanovoj 
i M. Neustadta ukazały się drukiem już po śmierci autora w 1985 r. Były one 
również referowane na dwóch specjalnych sympozjach w Erewaniu i sympozjum 
w Moskwie poświęconym zmianom w ostatnich 15 tys. lat (projekt IGCP nr 158 
A i B). M. Neustadt ze swoim uczniem i następcą w Instytucie Geografi i, palino-
logiem M. Chotinskim, referowali na kongresie problemy holocenu. Dali tu po 

Fot. 5. Konferencja Komisji Holocenu 
INQUA – Puszcza Białowieska, z prawej 

M.I. Neustadt, z lewej A. Dylikowa – 18 IX 
1972, fot. S. Żurek
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raz pierwszy jego podział uszczegółowiony na 15 jednostek. Neustadt zamiast 
terminu „okres preborealny” zaproponował powrócenie do określenia Blytt a-
-Sernandera „okres subarktyczny”. Artykuł Neustadta w 1982 r. poświęcony 
podziałowi holocenu ukazał się również w języku angielskim w czasopiśmie 
„Striae”. W zakończeniu książki kongresowej Neustadt i Bagrianowa omówili 
kongresową wystawę wszystkich materiałów książkowych i kartografi cznych 
poświęconych plejstocenowi. 

Podsumowując omówienie naukowych osiągnięć M. Neustadta należy zwró-
cić uwagę na dwa dzieła kartografi czne, które były pracami zbiorowymi, ale w ich 
powstaniu odegrał on jedną z najważniejszych ról. W 1968 roku ukazał się Atlas 
zasobów torfowych ZSRR, w którym na 96 stronach mieścił się dorobek wszystkich 
ekspedycyjnych prac badaczy torfowisk, tego najbogatszego w nie kraju. Drugi 
atlas – monografi ę, wydaną przez Instytut Geografi i RAN Paleogeografi a Europy za 
ostatnie sto tysięcy lat przygotowano na XI Kongres INQUA w Moskwie. 14 dużych 
map w skali 1:10 000 000 i 156-stronicowa monografi a ukazywały zmiany, jakim 
podlegała przyroda Europy w czasie i po ostatnim zlodowaceniu. M. Neustadt 
razem z N. Chotinskim i D. Krajnowem omówili w nim roślinność i wczesnone-
olityczne kultury na obszarze europejskiej części Rosji w optimum klimatycznym 
holocenu.

Fot. 6. Konferencja Komisji Holocenu INQUA – stanowisko Dęborzyn w dolinie 
Wisłoki, od prawej T. Gerlach, E. Lange (GDR), M.I. Neustadt, S. Różycki – 

15 IX 1972, fot. S. Żurek
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Na zakończenie należy podkreślić, że Mark Neustadt w czasie swego pra-
cowitego życia brał czynny udział we wszystkich ważniejszych konferencjach, 
sympozjach i kongresach krajowych i zagranicznych, które dotyczyły torfowisk, 
jezior, palinologii czy paleogeografi i holocenu. Po powrocie zamieszczał zawsze 
szczegółowe i wnikliwe sprawozdania z ich przebiegu. Śledził uważnie literaturę 
i recenzował ważniejsze prace, np. W. Szafera o stratygrafi i plejstocenu na pod-
stawie fl orystycznej z 1953 r., prace Gamsa i innych. Pisał o jubileuszach znanych 
powszechnie badaczy jak G. Tanfi ljew, A. Krisztofowicz, W. Sukaczew, N. Kac, 
charakteryzując ich osiągnięcia i wkład w naukę światową. Był redaktorem wielu 
ważnych dla nauki książek jak: Zagadnienia holocenu wydane w Wilnie w 1961 r. 
(ss. 384), Palinologia holocenu wydana w Moskwie w 1971 r. (ss. 269), Holocen wyda-
ny w Moskwie w 1969 r. (ss. 232) oraz autorskich książek np. L.R. Serebriannego 
Radiouglerodnyj metod wydany w Moskwie w 1961 r. (ss. 226) czy N.A. Chotinskie-
go Golocen Sewiernoj Jewrazii wydany w Moskwie w 1977 r. (ss. 200).

Opublikował według moich niepełnych obliczeń około 141 prac naukowych, 
w tym 15 książek oraz 28 sprawozdań, bibliografi i i recenzji. W Polsce po jego 
śmierci ukazała się tylko bardzo krótka notatka L. Starkla (1986). 
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Abstract

Mark Ilijch Neustadt, An Outstanding Palynologist and Palaeogeographer, 
Researcher of Peatlands and Lakes of Eurasia (1903–1985)

Mark Neustadt was born in 1903 in Nevel, in the vicinity of Vitebsk. He studied 
geobotany at the Moscow State University. In the years 1925–1948, he worked at the 
Central Peat Bog Experimental Station in Moscow. His initial research covered sev-
eral great peatlands and two lakes in the Pierieslav Region. He discovered an islet on 
Lake Somino (in 1926) on which Holocene peat (0,5 m) and gytt ja (39,5 m) reached 
the highest thickness in the world, i.e. 40 m. In 1949, he performed a coring reaching 
38 m by means of a manual Hiller’s corer. The profi le was comprehensively analysed 
(pollen analyses, 14C datings, diatom analysis, palaeozoological analyses of gytt ja). In 
the early 1930’s, in the scope of an expedition, he studied a number of peatlands of 
the Kamchatka Peninsula, discovering inserts of ash in peats, and becoming one of 
the fi rst creators of a new fi eld of knowledge – tephrochronology. He also conducted 
studies on the raised bogs of the southern part of West Siberia. Already in his early 
works, beginning from 1926, he applied pollen analysis dating peats and gytt jas. In 
1948, he moved to the Institute of Geography of the Russian Academy of Sciences, 
where he acted as scientifi c director for 13 years, and a consultant after retiring. In 
a number of his works, he developed his patt ern of palaeogeographical changes after 
the last glaciation in Russia and Europe, based on research on peatlands and lakes. 
He correlated the beginning of the Holocene with the oldest sediments of modern 
peatlands and lakes, i.e. those from 12 thousand years ago. In his professorial (doc-
toral) dissertation, issued in 1957 (400 pages), based on 156 pollen diagrams (27 own 
diagrams), he distinguished 26 geographical types of pollen diagrams. He discussed 
the history of trees in the Holocene: Older (9.5–12 thousand years ago), Early (7.0–9.5 
thousand years ago), Middle (2.5–7.0 thousand years ago), and Late (0–2.5 thousand 
years ago), as well as changes of climatic -vegetation zones during that time. He simul-
taneously published two bibliographies of Russian palynological papers for the years 
1906–1957 (2558 items). In 1971, Neustadt was awarded the fourth G. Erdtman gold 
medal, and became Deputy President (1971–1976) of the International Commission 
for Palynology (ICP, currently IFPS).

His achievements in the scope of a fi eld of knowledge called telmatology (stud-
ies on peatlands) were outstanding. Already in 1930, after collecting 3000 items of 
literature, he wrote its synthetic review from the ancient times to 1885 together with 
I. Makarow. In 1939, he edited a two -volume, fi rst in the world, text book „Methods 
of research on peat deposits”. He was the author of several basic chapters in the book 
(vegetation of peatlands, studies on gytt ja, brown mosses in peat, pollen analysis). In 
the early 1960’s, he initiated studies regarding the boundary horizon in peats, chro-
nology, and division and bott om boundary of the Holocene based on the 14C method. 
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In the 1970’s, a palaeogeographical team from the institute conducted research on the 
wetlands and peatlands of West Siberia under his supervision.

From 1957, he was a scientifi c secretary of the Russian section of the International 
Union for Quaternary Science (INQUA). Starting in 1961, when the 6th Congress of the 
organisation was held in Warsaw, he participated in all the consecutive congresses 
until the 11th edition, held in Moscow in 1982. In 1969 in Paris, he issued the only so 
far history of INQUA congresses. He gave lectures mostly concerning the Holocene 
at almost each of them. In 1969, he received a diploma for his merits for Quaternary 
studies. From 1971, he was an honorary member of INQUA. M. Neustadt was also one 
of the most important authors of two cartographic works: „The atlas of peat deposits 
of the Soviet Union” and „The palaeogeography of Europe for the last 100 thousand 
years”. Throughout his hard -working life, he actively participated in all the important 
conferences, symposia, and congresses concerning peatlands, lakes, palynology, or 
palaeogeography of the Holocene.
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