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Zarys treści: W dorzeczu górnej Wisłoki sieć dolinna wykazuje duży związek ze strukturą podłoża,
czego przejawem są odcinki rozszerzeń, zwężeń oraz przełomów. Na podstawie kartowania
geomorfologicznego wyróżniono dwa holoceńskie poziomy terasowe: terasę zalewową i terasę
nadzalewową. Terasy budują osady korytowe z nadkładem mało miąższych mad. Zajmują one
współczesne dna dolin Wisłoki i Zawoi, a ich wykształcenie wykazuje duży związek z układem
koryta i wykształceniem dolin. Rzeźba górnych odcinków słabo przemodelowanych
wczwartorzędzie dolin wskazuje na opóźnienie erozji wgłębnej wprzełomach.
Słowa kluczowe: terasy rzeczne, aluwia, Beskid Niski, ewolucja rzeźby, holocen.

1. Wprowadzenie
Dorzecze górnej Wisłoki zajmuje centralną część Beskidu Niskiego położoną
na południe od szerokich obniżeń i kotlin wchodzących w skład Dołów Jasielsko−
Sanockich. Obszar ten nie doczekał się zbyt wielu szczegółowych opracowań
regionalnych dotyczących rozwoju rzeźby. Klasyczna praca M. Klimaszewskiego (1948),
przedstawiająca pogląd na rozwój rzeźby całych Karpat Polskich w czwartorzędzie
obejmuje studia poziomów terasowych Wisłoki po kotlinę Osieka na północny wschód
od Nowego Żmigrodu. „Spoza beskidzkiego” odcinka doliny Wisłoki pochodzą prace
dotyczące wykształcenia, liczby i pozycji stratygraficznej poziomów terasowych
istożków aluwialnych na przedpolu Beskidu Niskiego (Magiera 1991a, 1991b). Studia
nad mechanizmem sedymentacji i współczesnym rozwojem terasy zalewowej
wśrodkowym odcinku doliny Wisłoki zawarte są w pracy K. Klimka (1979). Wyniki
wieloletnich badań prowadzonych przez wielu autorów w środkowym i dolnym odcinku
doliny Wisłoki (Mamakowa, Starkel 1974, 1977 et al.) zawarte są w pracy L. Starkla
(Starkel et al. 1981).
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Ewolucję i strukturalne założenia sieci rzecznej Beskidu Niskiego, w tym obszaru
dorzecza górnej Wisłoki, opracował W. Zuchiewicz (1987a), który opierając się na
badaniach w sąsiednich dolinach Jasiołki i Wisłoka, przedstawił również rozwój
morfologiczny wschodniej części Beskidu Niskiego na tle morfotektoniki Karpat
Polskich (1987b). Ogólne informacje geomorfologiczne dotyczące Beskidu Niskiego
zawarte są w pracach J. Smoleńskiego (1911) i L. Starkla (1972). Rozwój górnych
odcinków dolin karpackich w różnych aspektach badawczych zawarty jest w pracach
W. Breitmeiera (1943), J. Lacha (1974) i R. Soi (1977) z sąsiedniej doliny Ropy,
L.Starkla (1965, 1969) z dorzecza górnego Sanu, J. Szaflarskiego (1931, 1932)
zdorzecza Skawy, górnej Raby i Soły, A. Wójcika (1988) z dorzecza Koszarawy,
W.Zuchiewicza (1984) zdoliny Dunajca.

2. Cel i metoda badań
Celem opracowania jest przedstawienie wykształcenia i budowy holoceńskich
poziomów terasowych w nawiązaniu do założeń sieci dolinnej w dorzeczu górnej
Wisłoki. Celem opracowania jest również przedstawienie w profilu podłużnym doliny
Wisłoki iZawoi różnic w funkcjonowaniu równiny aluwialnej obu rzek w odcinkach
przełomowych i rozszerzeniach dolinnych. Temat artykułu wiąże się z realizowaną
pracą doktorską.
Podstawową metodą badawczą było kartowanie geomorfologiczne, na które składało
się: rozpoznanie, analiza i interpretacja morfometrycznych imorfogenetycznych cech
rzeźby oraz analiza odsłonięć ukazujących budowę form. Profile podłużne i poprzeczne
oraz zestawienia tabelaryczne danych wykonano na podstawie map topograficznych
ipomiarów w terenie. Profile przedstawiające budowę poziomów terasowych zostały
opisane według kodu litofacjalnego (Zieliński 1998).
W trakcie badań pobierano również próby osadów w celu rozpoznania ich
właściwości fizyczno−chemicznych i wieku. Zebrany materiał znajduje się w trakcie
opracowywania i nie będzie tu prezentowany.

3. Położenie terenu badań
Badania terenowe obejmują obszar całego dorzecza górnej Wisłoki, ze
szczególnym uwzględnieniem dna i zboczy doliny Wisłoki od źródeł do kotliny Osieka
(około 45km) oraz jej dopływów: Zawoi, Ryjaka i Wilszni. Artykuł przedstawia wyniki
zkartowania górnych odcinków dolin Wisłoki i Zawoi do wsi Rozstajne (ryc. 1)

3.1. Rzeźba i budowa geologiczna
Badany obszar należy do regionu morfologicznego Pasm Magurskich i stanowi
część Beskidu Niskiego (Starkel 1972). W rzeźbie słabo odmłodzonych obszarów
wododzielnych gór niskich dominują szerokie kopulaste pasma o zbliżonej wysokości
640−840 m n.p.m., rozdzielone obniżeniami dolinnymi. Formy grzbietowe i dolinne
okierunku NW−SE dowiązują do przebiegu i cech odpornościowych głównych
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jednostek strukturalnych. Rusztowy układ grzbietów górskich dowiązuje do wychodni
warstw piaskowców magurskich (piaskowce glaukonitowe i mikowe), zaś obniżenia
dolinne mają swe założenia na warstwach łupkowych oraz w obrębie łupków
icienkoławicowych piaskowców warstw hieroglifowych i ropianieckich. Te ogniwa
litostratygraficzne należą do jednostki magurskiej (Rączkowski et al. 1995) (ryc. 1).
Dolina górnej Wisłoki, o przebiegu południkowym, przebiega skośnie do
struktury podłoża o kierunku NW−SE. Rozszerzenia i zwężenia dolinne oraz odcinki
przełomowe dowiązują do zróżnicowania odporności podłoża. Z biegiem doliny wzrasta
energia rzeźby, czego przejawem są rosnące deniwelacje terenu od 60−100 m w części
źródłowej do 250−300 m w Rozstajnym.
W obrębie pasm górskich o zróżnicowanej długości (5−10 km) i morfologii
występują fragmenty poziomów zrównań: śródgórskiego (650−750 m n.p.m.)
ipogórskiego (540−640 m n.p.m.). Fragmenty te zachowały się w osiowych partiach
grzbietów, na płaskich wierzchowinach garbów oraz w obrębie rozległych przełęczy
ina grzbietach wododzielnych. Poniżej, w obrębie stoków i zboczy dolinnych oraz
wnierozciętych płaskich dnach dolinnych, wykształcił się poziom przydolinny
(400−520 m n.p.m.). Bliżej działu wodnego stopień rozcięcia tego poziomu zmniejsza
się co potwierdza częstą w Beskidzie Niskim tendencję do zatrzymania erozji wstecznej
rzek w czwartorzędzie w miejscach występowania odporniejszego podłoża
wprzełomach rzecznych (Starkel 1972).
W dnach dolin występują systemy teras, o różnym rozprzestrzenieniu i różnej
wysokości względnej. W dnach dolin występują holoceńskie terasy akumulacyjno−
włożone i skalno−osadowe. Te ostatnie mają cokoły skalne, o wysokości od 1 do 2 m,
na których spoczywają różnej miąższości aluwia żwirowe i osady gliniasto−piaszczyste.
Terasy są nadbudowywane stożkami aluwialnymi oraz osadami deluwialnymi.
Ze starszych poziomów terasowych w omawianym obszarze dobrze zachowany
jest poziom vistuliański o wysokości od 3 do 10 m, tworzący wyraźne krawędzie ilistwy
wzdłuż głównych dolin oraz występujący w rozszerzeniach i u wylotów dopływów.
Cokół skalny okrywają żwirowe pokrywy aluwialne o zróżnicowanej miąższości,
zazębiające się z utworami stokowymi (Zuchiewicz 1987b).
Wyższe poziomy terasowe, starsze od vistuliańskiego, w badanych odcinkach
zachowały się w postaci fragmentarycznej. Występują w obrębie zboczy dolinnych
istoków, tworząc spłaszczenia lub wyrównane wierzchowiny w obrębie niskich garbów
i grzbietów poniżej poziomu przydolinnego. Słabe zachowanie się lub nawet brak
starszych teras w wododzielnych odcinkach doliny Jasiołki i Wisłoka to według
W.Zuchiewicza (1987b) efekt długiego okresu formowania się przydolinnego poziomu
zrównania w dolnym czwartorzędzie.
Zróżnicowana wysokość cokołów skalnych teras holoceńskich oraz występowanie
koryt wyciętych w skale może wskazywać na postulowaną dla tego obszaru młodą
aktywność tektoniczną (Zuchiewicz 1987a). Obserwowane wcinanie się koryt
rzecznych może być również skutkiem zmniejszenia się dostawy materiału ze stoków,
które po okresie intensywnych wylesień i działalności gospodarczej człowieka
podlegają zalesieniu i stabilizacji.
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4. Wykształcenie dolin w dorzeczu górnej Wisłoki
4.1. Dolina Wisłoki
Bieg Wisłoki między źródłami a dawną wsią Rozstajne podzielić można na sześć
zasadniczych odcinków: 1) źródłowy, o długości 1 km i przebiegu ESE−WNW,
2)wrejonie przysiółka Radocyna Szkoła, o długości 1 km i przebiegu SE−NW,
3)wrejonie wsi Radocyna, o długości 2,5 km i przebiegu S−N, 4) w rejonie wsi Czarne,
o długości 1,25 km i przebiegu S−N, 5) pomiędzy wsią Czarne a wsią Nieznajowa,
odługości 1,75 km i przebiegu SW−NE oraz 6) Nieznajowa−Rozstajne, o długości
2,25km iprzebiegu W−E (ryc. 1). Całkowita długość tego fragmentu doliny Wisłoki
wynosi 9,75 km ireprezentuje górny bieg tej rzeki. Podstawą powyższego podziału
jest morfologia doliny przejawiająca się występowaniem nieckowatych (odcinek nr 2)
ikotlinowatych rozszerzeń (odcinki 4, 6) oraz wąskich wciosów (odcinek 1) lub przełomów
(odcinki 3, 5), liczba i stopień wykształcenia poziomów terasowych oraz stosunek do
budowy geologicznej podłoża (ryc. 1).

4.1.1. Odcinek nr 1 – źródłowy
Wisłoka bierze swój początek w wysokości 589 m n.p.m. z rozległych młak
wierzchowinowo−stokowych wykształconych w nieckowatych obniżeniach w obrębie
pogórskiej powierzchni zrównania. W podmokłym dnie występują płytkie i wąskie
(do 0,5 m) strugi, z połączenia których powstaje zasadniczy ciek Wisłoki. Wraz ze
wzrostem spadku u wylotów niecek, Wisłoka zajmuje symetryczną dolinę wciosową
onachyleniach zboczy około 30O i przebiegu ESE−WNW, głęboką na 4−5 metrów.
Wąskie koryto (do 2 m) rozcina podłoże piaskowcowe do 0,5 m, tworząc niewysokie
progi skalne. W źródłowym odcinku Wisłokę zasilają okresowe potoki pojawiające
się po większych opadach w debrzach rozcinających wąskie i płytkie doliny nieckowate
oniewielkich spadkach. W wysokości 565 m n.p.m. w miejscu wyraźnego zmniejszenia
się nachylenia, wciosowa dolina Wisłoki zmienia się w rozległą dolinę nieckowatą.
Ryc 1. Położenie terenu badań: opisywane odcinki w dolinie Wisłoki: 1 − źródłowy,
2 − w rejonie przysiółka Radocyna Szkoła, 3 − w rejonie wsi Radocyna, 4 − w rejonie wsi
Czarne, 5 − pomiędzy wsią Czarne i Nieznajową, 6 − pomiędzy Nieznajową a Rozstajnym;
w dolinie Zawoi: 4 − w rejonie wsi Wołowiec, 5 − przełomowy, 6 − w rejonie Nieznajowej,
legenda do mapy: 1 − skały mało odporne, 2 − skały średnio odporne, 3 − skały odporne,
4 − numer opisywanego odcinka
Fig. 1. Location of the investigated area: described sections in the Wisłoka valley:
1 – source, 2 − in the vicinity of Radocyna (upper part), 3 – in the vicinity of Radocyna,
4 − in the vicinity of Czarne, 5 – between the villages of Czarne and Nieznajowa,
6 – between the villages of Nieznajowa and Rozstajne; in the Zawoja valley: 4 − in the
vicinity of Wołowiec, 5 – gorge, 6 − in the vicinity of Nieznajowa
Map key: 1 – poorly resistant rocks, 2 – moderately resistant rocks, 3 – resistant rocks,
4 – described section number
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4.1.2. Odcinek nr 2 – rozszerzenia w rejonie przysiółka Radocyna
Szkoła
Górna część doliny Wisłoki o przebiegu SE−NW odznacza się wyraźnie w rzeźbie
całego badanego obszaru. Odcinek ten stanowi górną część poprzecznego w stosunku
do struktur geologicznych obniżenia dolinnego. W profilu poprzecznym (wklęsłodenna
niecka), uderza brak załomu pomiędzy stokami a zboczami doliny, które niemal na
całej długości odcinka (1 km) łagodnie przechodzą w dno doliny. Dno, o szerokości
od 18 do 40 metrów, ograniczone jest niewyraźnymi krawędziami o wysokości do 2 m.
Dno i zbocza niecki o nachyleniach od 5O do 10O w czasie intensywnych opadów objęte
są spływem powierzchniowym. Całą szerokość dna zajmuje terasa zalewowa (T1)
rozcięta (do 1 m) przez wąskie (1 m) i zarośnięte koryto. W pylasto−ilastych aluwiach
koryto Wisłoki ma przebieg meandrowy lub kręty. Powierzchnię terasy zalewowej
nadbudowywują niewielkie stożki napływowe u wylotów bocznych dolinek oraz
powierzchnie akumulacji proluwialnej lub deluwialnej przechodzące w łagodnie
nachylone i zadarnione spłaszczenia stokowe.

4.1.3. Odcinek nr 3 – przełomowy w rejonie wsi Radocyna
Bieg doliny Wisłoki pomiędzy przysiółkiem Radocyna Szkoła a Radocyną zmienia
się na południkowy. Dolina przełamuje się między pasmem Małego Beskidu
(625mn.p.m.) od zachodu i Dębiego Wierchu (664 m n.p.m.) od wschodu, pokonując
na długości 2,5 km 50−metrową różnicę wysokości (530−480 m n.p.m.). Pomiędzy
płaskim dnem a zboczami występuje wyraźny załom, choć w wielu odcinkach przejście
to jest wciąż bardzo łagodne. Szerokość dna doliny zmienia się w zakresie od 75 m
wmiejscach bocznych dopływów w górnej części do 45 m w przełomie. W dolinie
ina zboczach występują 3 poziomy terasowe (T1, T2, T3) o średnich wysokościach
względnych 1−1,2 m, 1,8−2 m i 3,2−5 m. Niższe terasy akumulacyjne−włożone (T1, T2)
są zbudowane zdrobnych żwirów z nadkładem utworów gliniasto−pylastych, zaś
poziom T3 (3,2−5,0m) skalno−osadowy często nadbudowany jest przez pokrywy
stokowe.
Koryto o szerokości 2−3 m, wycięte w utworach aluwialnych (1−2 m), ma kręty
przebieg. Na niewielkich odcinkach koryto rozcina wychodnie łupków
icienkoławicowych piaskowców lub pionowo ustawione ławice piaskowców, gdzie
zwęża się do 1 m.

4.1.4. Odcinek nr 4 – rozszerzenia w rejonie wsi Czarne
Poniżej wsi Radocyna Wisłoka wpływa w obszar zbudowany z łupków pstrych
oraz kompleksów łupków i cienkoławicowych piaskowców warstw hieroglifowych
oprzebiegu NW−SE. W tych mało odpornych ogniwach skalnych wypreparowane
zostały doliny krótkich dopływów Wisłoki, których ujścia znajdują się w rozszerzeniu
doliny Wisłoki w okolicach wsi Czarne. Wisłoka na długości 1,25 km pokonuje 25−metrową
różnicę wysokości (480−455 m n.p.m.), a dno doliny wyraźnie rozszerza się do 200 m.
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W dnie doliny występują 4 poziomy terasowe o średnich wysokościach
względnych 1−1,5 m; 2−3 m; 5−6 m i 11−13 m. Powierzchnie dwóch najniższych teras
(T1, T2,) rozcinają stare koryta Wisłoki. Szerokość współczesnego koryta wyciętego
waluwiach wynosi 4−4,5 m. Na krótkich odcinkach występują niewielkie łachy
brzegowe o długości 10−15 m. Skalne odcinki koryta są z reguły węższe (do 3 m).
Widoczne w nich wychodnie piaskowców tworzą w korycie niewysokie (ok. 1 m)
progi skalne. Poniżej dawnej wsi Czarne koryto Wisłoki przyjmuje przebieg
prostolinijny, a dno doliny ulega zwężeniu do 100 m.
Wyższe poziomy terasowe: T3 (5−6 m) i T4 (11−13 m) tworzą listwy i półki, szersze
i lepiej zachowane na lewym, zachodnim zboczu doliny pomiędzy Radocyną a wsią
Czarne. Uwylotów dolin nieckowatych oraz krótkich wciosów uformowały się
niewielkie stożki napływowe nadbudowywujące terasę T2.

4.1.5. Odcinek nr 5 – przełomowy pomiędzy wsią Czarne a wsią
Nieznajowa
Dolina Wisłoki poniżej rozszerzenia Czarnego przełamuje się przez pasma
Żydówki (665 m n.p.m.) na północnym zachodzie i Feszówki (598 m n.p.m.) po stronie
południowo wschodniej i na długości 1,75 km pokonuje 20−metrową różnicę wysokości
(455−436 m n.p.m.). Wraz ze zmianą przebiegu doliny z W−E na S−N zmniejsza się
szerokość dna, do 100 m.
W dnie doliny występują 2 poziomy terasowe, wyższy (T2) o wysokości 2,5−3,7m,
nadbudowywany licznymi stożkami i niższy (T1) o wysokości 1−1,7 m ponad koryto.
Wwąskim korycie (2,0−4,0 m), na ogół skalnym, wciętym do głębokości 1−2 m,
występują liczne progi o wysokości do 1 m. W środkowej części przełomu wylot krótkiej
doliny wciosowej rozcinającej pasma Żydówki jest zawieszony nad korytem Wisłoki
iopada 2−metrowym progiem.

4.1.6. Odcinek nr 6 – rozszerzenia subsekwentnego pomiędzy wsią
Nieznajowa a wsią Rozstajne
Odcinek ten wyraźnie odróżnia się od opisywanych wcześniej, skośnych do
struktur geologicznych. Poniżej przełomu dolina założona jest w strefie mało odpornych
łupków pstrych i warstw hieroglifowych, przez co dwukrotnie zwiększa szerokość
dna, od 250 m w Nieznajowej do 500 m w Rozstajnym. Przebieg doliny z W na E na
długości niemal 2,25 km pokrywa się z biegiem warstw pstrych i hieroglifowych itylko
w okolicach Nieznajowej nawiązuje do kompleksów piaskowców magurskich.
Równoleżnikowy układ doliny jest więc uwarunkowany strukturalnie.
Dno doliny Wisłoki w odcinku Nieznajowa−Rozstajne (436−420 m n.p.m.)
znajduje się 75−80 metrów poniżej poziomu przydolinnego (500−510 m n.p.m.).
Fragmenty tego poziomu tworzą wyraźne spłaszczenia niskich garbów u zbiegu dolin
Wisłoki i Zawoi oraz w górnej części doliny Zawoi. W szerokim dnie doliny występuje
dwustopniowa terasa T2, o wysokości względnej 3−3,5 m i 4−6 m. Niższą terasę T1,
również dwustopniową (1−1,5 m i 1,5−2 m), podcinają zakola Wisłoki. Na krótkich
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odcinkach w korycie występują niskie progi piaskowcowe o wysokości do 1,5 m.
Towarzyszą im fragmenty cokołów skalnych terasy T1 i T2. W partiach przyzboczowych
doliny, po obu jej stronach, występują wąskie i łagodnie przechodzące w powierzchnie
stokowe listwy terasy T3 owysokości 9,5−10 m ponad koryto.
U wylotów bocznych dolin wciosowych występują stożki napływowe
nadbudowywujące poziomy terasowe dna doliny (T1, T2).
Porównanie założeń strukturalnych, cech morfometrycznych oraz morfologii
doliny Wisłoki w odcinku Nieznajowa−Rozstajne z doliną Zawoi w jej dolnym biegu
wskazuje na duże podobieństwo tych odcinków (ryc. 2, tab. 1).

4.2. Dolina Zawoi
Dolina Zawoi odznacza się kierunkiem NW−SE generalnie dowiązującym do
kierunku struktur geologicznych. Źródła Zawoi położone są w wysokości 680 m n.p.m.
w paśmie Kamiennego Wierchu (710 m n.p.m.). Zawoja łączy się z Wisłoką
wNieznajowej na wysokości 435 m n.p.m. po przepłynięciu 12 km. Wzdłuż jej biegu
można wyznaczyć kilka charakterystycznych odcinków: 1) źródłowy, 2) w rejonie wsi
Krzywa i Jasionka, 3) przełomowy pomiędzy Górą Obszar (685 m n.p.m.) a Górą
Ochabisko (618 m n.p.m.), 4) rozszerzenia w rejonie wsi Wołowiec, 5) przełomowy
pomiędzy pasmem Uherca (705 m n.p.m.) a Górą Żydówka (680 m n.p.m.),
6)rozszerzenia w rejonie dawnej wsi Nieznajowa (ryc. 1).
W artykule zostaną przedstawione odcinki 4, 5 i 6 o łącznej długości 5 km,
składające się na środkowy i dolny bieg tego potoku (ryc. 2, tab. 1).

4.2.1. Odcinek nr 4 – subsekwentnego rozszerzenia Wołowca
Od wsi Wołowiec (490 m n.p.m.) na długości 1,85 km dolina Zawoi ma przebieg
NW−SE i w mało odpornym podłożu łupkowo−piaskowcowym rozszerza się do 300−400m.
Założenia doliny nawiązują do przebiegu struktur podłoża. W szerokim płaskodennym
dnie występują dwa poziomy terasowe: niższy T1 1,2−1,6 m idwustopniowa terasa T2
owysokościach 2,2−3 m i 3,2−4,8 m. Wąskie (2−4 m) koryto Zawoi, o lekko krętym
przebiegu, podcina terasy T1 i T2. W miejscach większych zmian kierunku podcięcia
erozyjne wynoszą 3,6−5,5 m wysokości. Na przeciwległych brzegach występują małe
łachy brzegowe. W dolnej części, przed przełomem, wprostolinijnym odcinku
odługości 400 m, koryto wcięte jest w ławice piaskowcowe (warstwy ropianieckie).
Cokoły skalne terasy T2 mają wysokość 2−2,5 m. Wyższa terasa T3, o wysokości 9−12 m,
z cokołem skalnym 5,5−7 m, tworzy wzdłuż doliny wyraźne półki i listwy. Najlepiej
zachowana jest u wylotów większych dolin bocznych. Wmiejscach tych, szerokość
terasy T3 wynosi nawet 100−150 m. W dolnych partiach stoków występują małe
ipłytko rozcięte niecki denudacyjne. Większe boczne doliny głęboko wcinają się
wpodłoże skalne, a płynące nimi potoki sypią niewielkie stożki (ryc. 2).
Przed przełomem na wysokości ok. 500 m n.p.m. i 30 m poniżej powierzchni
poziomu przydolinnego występują wyraźne spłaszczenia wznoszące się 20−25 m ponad
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Ryc 2. Wykształcenie poziomów terasowych w dolinach dorzecza górnej Wisłoki; A − dolina
Zawoi (odcinek nr 4 w rejonie wsi Wołowiec), B − dolina Zawoi (odcinek nr 6) i Wisłoki
(odcinek nr 6) − rejonie Nieznajowej: 1 − terasa zalewowa i równina aluwialna, 2 − terasa
nadzalewowa, 3 − terasa ze zlodowacenia Wisły, 4 − stożki napływowe, 5 − krawędzie teras
istożków, 6 − podcięcia erozyjne, 7 − łachy, 8 − koryto skalne, 9 − koryto rumowiskowe,
10 − wciosy, 11 − debrze, 12 − niecki, 13 − złaziska, 14 − równie deluwialne
Fig. 2. The form of terrace levels in the valleys of the upper Wisłoka drainage basin;
A – Zawoja valley (section 4 in the vicinity of Wołowiec), B – the valley of Zawoja
(section6) and Wisłoka (section 6) in the vicinity of Nieznajowa: 1 – lower Holocene
terrace, 2 – upper Holocene terrace, 3 − Vistula glaciation terrace, 4 – alluvial fans,
5 – terrace and fan bluffs, 6 – erosional bluffs, 7 – bars, 8 – rocky channel, 9 – rubble
channel, 10 – V−shaped valleys, 11– „ debrza” valleys, 12 – solifluctional troughs,
13 – superficial creep, 14 – delluvial plains

koryto Zawoi. Brak materiału żwirowego nie pozwala na jednoznaczne określenie
tego poziomu jako wyższej terasy rzecznej (T4).

4.2.2. Odcinek nr 5 – przełomowy
Zawoja płynie w głębokim i wąskim przełomie pomiędzy pasmami Uherca
(705 m n.p.m.) a Górą Żydówka (680 m n.p.m.). Dno doliny zwęża się od 150 do 45 m

Tab. 1. Comparison of the valleys and catchments of the upper Wisłoka and Zawoja rivers.
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Tab 1. Porównanie dolin i zlewni górnej Wisłoki i Zawoi.
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i na długości 1,4 km w całości zajmuje je terasa T1 o wysokości 1−1,3 m. Wąskie koryto
skalne (2 m) założone jest w piaskowcach magurskich. U wylotu przełomu dolina
Zawoi zmienia kierunek z WNW na południkowy.

4.2.3. Odcinek nr 6 – rozszerzenia w rejonie wsi Nieznajowa
Poniżej przełomu (460 m n.p.m.) na odcinku 1,75 km płaskodenna dolina Zawoi
rozszerza się do 250 m, a jej południkowy przebieg jest skośny do mało odpornych
kompleksów skał jednostki magurskiej (warstwy hieroglifowe i łupki pstre), biegnących
z NW na SE. Ponad korytem Zawoi w wysokości 60−80 m występuje poziom
przydolinny tworzący wyraźne spłaszczenia stokowe i wierzchowiny niskich garbów.
U połączenia Zawoi z Wisłoką w Nieznajowej dolina wycięta jest w piaskowcach
magurskich, których wychodnie odsłaniają się w korycie Zawoi. Koryto generalnie
aluwialne, wąskie (3−5 m), o prostym przebiegu rozcina powierzchnię terasy T1 do
1,5−2,3 m. Wzdłuż koryta występują szerokie na 10 m i długie na 35−40 m łachy
brzegowe. U podnóży wschodnich zboczy w wysokości 2,5−3 i 4−4,7 m ponad koryto
występują stopnie terasy T2, posiadającej cokół skalny o wysokości 1,5 m. Na wysokość
9−12 m ponad koryto Zawoi wznoszą się przechodzące łagodnie w stoki spłaszczenia
terasowe poziomu T3, porozcinane krótkimi dolinami dopływów Zawoi.

5. Wykształcenie holoceńskich poziomów terasowych
w dorzeczu górnej Wisłoki
W badanym obszarze dorzecza górnej Wisłoki wyróżniono 3 poziomy terasowe,
których pełna sekwencja zachowała się w rozszerzeniach dolinnych oraz w odcinku
nr4 doliny Wisłoki, a także w odcinkach nr 4 i 6 w dolinie Zawoi (ryc. 2, ryc. 3).
Wzależności od typu odcinka terasy różnią się wysokością nad współczesne koryto,
rozprzestrzenieniem i miąższością pokryw (tab. 2). Na podstawie kryteriów
morfostratygraficznych, tj. relacji wysokościowych pomiędzy poziomami terasowymi
oraz „zazębiania” się osadów aluwialnych z soliflukcyjnymi, poziom T3 należy uznać
za vistuliański, a terasy T1 i T2 wraz z nawiązującymi do nich stożkami za holoceńskie.
Pochodzenie spłaszczeń (poziom T4 z odcinków Wołowca i Czarnego) występujących
ponad terasą bałtycką, a poniżej fragmentów poziomu przydolinnego, ze względu na
brak osadów rzecznych jest trudne do określenia. Poprzez analogię z obszarami
sąsiednimi prawdopodobnie uznać je można za fragmenty terasy z okresu zlodowacenia
Warty (Zuchiewicz 1987b). Interpretacja wiekowa tych poziomów wymaga
potwierdzenia w datowaniach.

5.1. Terasa zalewowa T1
Wykształcenie i budowa terasy zalewowej zmienia się wzdłuż profilu podłużnego
dolin Wisłoki i Zawoi w nawiązaniu do założeń geologicznych formy dolinnej, typu
odcinka (przełom, rozszerzenie) i układu koryta rzecznego: kręte, meandrowe,
roztokowe.
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Terasa zalewowa zajmuje stosunkowo wąską strefę przykorytową ograniczoną
wyraźnymi krawędziami terasy nadzalewowej. W opisywanym obszarze, w odcinkach
rozszerzeń tworzy dwa poziomy o średnich wysokościach względnych 1−1,5 m
i1,7−2,3m (ryc. 3 E). W górnych odcinkach doliny Wisłoki (nr 2, 3) i w przełomowym
odcinku doliny Zawoi (odcinek nr 5) równina aluwialna zajmuje na ogół całą szerokość
dna ijest rozcięta od 0,5 do 1 m.
Terasa zalewowa jest typową terasą akumulacyjną włożoną, a na krótkich
odcinkach również terasą skalno−osadową z cokołem rozciętym do 1 m. Budują ją na
ogół osady żwirowe, imbrykowane lub masywne, słabo wysortowane i obtoczone,
przykryte piaszczysto−gliniastą lub piaszczysto−żwirkową madą (fot. 1).
W górnej części doliny Wisłoki w rejonie wsi Radocyna, koryto ma bardzo wyraźny
układ meandrowy (odcinek nr 2) lub kręty (odcinek nr 3). W licznych podcięciach
wstropie terasy odsłaniają się gliniaste i pylasto−piaszczyste słabo warstwowane mady
(FSm, FSl), z dużą zawartością materiału organicznego (ryc. 4). Spoczywają one
na 0,5−1m grubości drobnych żwirach (Gm, Gp). Zarośnięta i podmokła terasa
zalewowa tworzy w tych odcinkach krętą strefę w dnie nieckowatej doliny, z wyraźnymi
śladami paleozakoli i odciętymi odsypami bocznymi.
W szerokich odcinkach subsekwentnych (odcinek nr 4, 6 w dolinie Zawoi,
odcinek nr 6 w dolinie Wisłoki) zróżnicowanie budowy terasy zalewowej nawiązuje
do przebiegu koryta rzecznego. Wzdłuż krętych i prostolinijnych odcinków koryta,
wwarunkach ograniczonej dostawy materiału ze stożków aluwialnych bocznych
dopływów, w czasie wezbrań zachodzi pionowa agradacja aluwiów, co przejawia się
występowaniem litofacji żwirowych (Gm, Gp) przykrytych drobniejszym materiałem
litofacji piaszczysto−żwirkowej (SGm). W zależności od odporności podłoża obserwuje
się występowanie koryt skalnych z progami założonymi na wychodniach piaskowców
magurskich icokołów skalnych o wysokości do 1 m, zbudowanych z wychodni
łupkowo−piaskowcowych. W okolicach Rozstajnego (odcinek 6) następuje zmiana
wykształcenia koryta i Wisłoka nabiera cech rzeki przejściowej od układu krętego do
roztokowego. Szersze koryto główne o lekko krętym przebiegu ulega spłyceniu
ijednocześnie dzieli się na mniejsze kręte rynny. Przeważa depozycja korytowa nad
erozją wgłębną, czego przejawem są różnej generacji i wieku liczne łachy i kamieńce
o długości ok. 60 m iszerokości 20−25 m, tworzące niewyrównaną powierzchnię równi
aluwialnej, ze śladami awulsji i częstego przemodelowywania dna (ryc. 2). Terasę
Ryc 3. Profile poprzeczne przez doliny Wisłoki: A − w Radocynie (odcinek nr 2),
B − w Radocynie (odcinek nr 3), C − w Czarnym (odcinek nr 4),: D − w Nieznajomej
(odcinek nr 6) idolinę Zawoi: E − w Nieznajowej (odcinek nr 6) F − w Wołowcu (odcineknr
4),1 − terasa zalewowa T1, 2 − terasa nadzalewowa T2, 3 − terasa ze zlodowacenia Wisły T3, 4
− terasa ze zlodowacenia Warty (?), 5 − pokrywy stokowe, 6 − podłoże skalne
Fig. 3. Transverse cross−sections of the Wisłoka valley: A – at Radocyna (sectiion 2),
B – at Radocyna (section 3), C− at Czarne (section 4), D – at Nieznajowa (section 6) and the
Zawoja valley: E – at Nieznajowa (section 6), F – at Wołowiec (section 4), 1 – lower
Holocene terrace T1, 2 – upper Holocene terrace T2, 3 – Vistula glaciation terrace T3,
4 – Warta glaciation terrace (?), 5 – slope deposits, 6 – bedrock

Tab. 2. Comparison of the height of river terraces in the Wisłoka and Zawoja valleys.
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Tab 2. Porównanie wysokości teras rzecznych w dolinach Wisłoki i Zawoi.
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zalewową na tym odcinku budują w całości litofacje żwirowe (Gm, Gp), nadbudowane
cienkimi warstwami żwirowo−piaszczystymi (GS). W odcinku nr 6 obserwuje się
przewagę procesu erozji bocznej, która warunkuje roztokowy rozwój koryta. Podcinanie
terasy nadzalewowej iterasy zalewowej dostarcza do koryta w czasie powodzi
znacznych ilości materiału żwirowego i tworzenie łach, a także nadbudowę osadów
korytowych drobniejszym materiałem. Procesy te prowadzą do zmiany układu lub
przebiegu koryta głównego na drodze awulsji. Na podstawie dwuletnich obserwacji
rozmiary erozji bocznej oszacowano na 3−4 m/rok.
W przełomach (odcinki nr 5 w dolinach Wisłoki i Zawoi) wąską terasę zalewową
zbudowaną w całości z niewysortowanych i imbrykowanych warstw żwirowych (Gp)
rozcina koryto o przebiegu krętym lub prostym, na krótkich odcinkach wcinające się
w podłoże skalne. Na wypukłych stronach zakoli występują niewielkie łachy brzegowe.

5.2. Terasa nadzalewowa T2
Powierzchnie terasy nadzalewowej w dorzeczu górnej Wisłoki zajmują dna
rozszerzeń dolinnych (odcinki nr 4, 6 w dolinie Zawoji i nr 4, 6 w dolinie Wisłoki) lub
w odcinkach przełomowych wąskie strefy ciągnące się u podnóży zboczy (ryc. 2, ryc.3).
Terasa nadzalewowa w odcinkach subsekwentnych rozszerzeń dolinnych tworzy dwa
wyraźne stopnie, wyższy 4−6 m skalno−osadowy z cokołem o wysokości 1−2,2 m iniższy
2,5−3,5 m, na ogół akumulacyjny−włożony, na krótkich odcinkach, posiadający również
cokół skalny (1 m) (ryc. 4). Partie przyzboczowe często nadbudowane są przez łagodnie
nachylone (do 8−10o) powierzchnie akumulacji deluwialnej oraz stożki napływowe.
Bliżej koryta w obrębie niższego stopnia terasy nadzalewowej występują ślady starych
koryt oraz podcięcia erozji bocznej wskazujące na boczny przyrost powierzchni
terasowej, związany z meandrowaniem koryta rzecznego.
Terasę buduje zróżnicowany pod względem frakcji i stopnia obtoczenia materiał
żwirowy. Otoczaki i płaskie żwiry są z reguły imbrykowane i tworzą wyraźne warstwy
zniewielkim udziałem matrix piaszczystego (Gp, GS) często przedzielone wkładkami
glin piaszczystych lub grubego piasku (FS, Sm). Na krótkich odcinkach upakowany
materiał żwirowy (Gm) spoczywa na cokole skalnym o wysokości od 1 do 2,2 m.
Miejscami odsłania się inna budowa terasy nadzalewowej. Serie żwirowe o miąższości
do 1 m przedzielone są grubymi warstwami utworów pylasto−piaszczystych (FS) do
1,75 m z niewielkim udziałem (do 10%) drobnych żwirków (Gp) (1−2 mm). W spągu
warstw pylasto−piaszczystych często znajdują się pnie małych drzew lub nagromadzenia
szczątek organicznych (fot. 2).
W przełomowym odcinku doliny Wisłoki (nr 5) oraz w rozszerzeniu Czarnego
(odcinek nr 4) budowa terasy nadzalewowej nie ulega zmianie, lecz jest niższa, do
3,5m nad koryto (tab. 2). Pokrywę aluwialną stanowią żwiry (Gm, Gp) przykryte
cienkimi osadami pozakorytowymi piaszczysto−pylastymi (SF). Serie żwirowe,
omiąższości 2−2,5 m, wskazują na dynamiczne warunki akumulacji, a słabe
wysortowanie i obtoczenie dodatkowo sugerują krótką drogę transportu.
W przełomowym odcinku nr 3, w rejonie dawnej wsi Radocyna zaznacza się
zmiana osadów budujących terasę nadzalewową. Utwory piaszczyste z drobnymi
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Ryc 4. Budowa terasy zalewowej i nadzalewowej wzdłuż profilu podłużnego doliny Wisłoki,
litofacje: Gm − żwiry masywne, Gp − żwiry imbrykowane, GS − żwiry piaszczyste, F − pył,
Fm − pył ilasty, FS − pył−piaszczysty (glina), C − warstwa organiczna, SC − piasek
z materiałem organicznym, SF − piasek ilasty, SG − piasek żwirowy, R − cokół skalny
Fig. 4. The structure of the floodplain and upper terrace along the longitudinal cross−
section of the Wisłoka valley, lithofacies: Gm – massive gravel, Gp – imbricated gravel,
GS – gravel sandy, F – fines, Fm – packed fines, FS – fines, sandy, C − organic horizon,
SC – sand with organic material, SF – sand, finegrained admixture, SG – sand gravely,
R – bedrock
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żwirami (SG) lub cienkie warstwy żwirowe (Gm) przechodzą w stropie terasy w sine
i sinobrunatne utwory pyłowe (F). W osadach wypełniających paleozakola Wisłoki,
znajdują się cienkie 2 cm wkładki organiczne (C). Na przeważającej długości tego
odcinka jest to terasa akumulacyjna−włożona zajmująca większą część dna doliny
(ryc.3). Wzdłuż skalnych odcinków koryta Wisłoki występuje cokół skalny rozcięty
do 1 m. Drobne osady budujące terasę nadzalewową pochodzą tu z pylasto−ilastych
zwietrzelin i pokryw wytworzonych z łupkowego podłoża, stąd brak grubych serii
żwirowych i ich niewielki udział w osadach aluwialnych.

6. Podsumowanie
Morfologia dolin w dorzeczu górnej Wisłoki potwierdza postulowaną dla obszaru
Beskidu Niskiego dużą rolę struktury w kształtowaniu się sieci dolinnej (Zuchiewicz
1987a). Szerokie, subsekwentne odcinki w dolinie Zawoji (nr 4, 6) i Wisłoki (nr 6)
wycięte zostały w najmniej odpornym podłożu i są do siebie bardzo zbliżone
morfologicznie (ryc. 1, ryc. 2). W odcinkach tych występują podobnie wykształcone
fragmenty starszych od holoceńskich poziomów terasowych. Terasa z ostatniego okresu
zimnego ma wysokość od 9 do 12 m. W obrębie terasy nadzalewowej w rozszerzeniach
występują dwa stopnie; wyższy 4−6 m i niższy 3−3,5 m. Wydaje się, że na badanym
obszarze brak terasy późnoglacjalnej, opisywanej w dolinie Wisłoka przez
W.Zuchiewicza (1987b). Trudno jednakże określić wiek wyższego stopnia terasy
nadzalewowej. Niższy stopień może podlegać zalewaniu podczas katastrofalnych
wezbrań. Terasa zalewowa w odcinkach rozszerzeń dzieli się na dwa stopnie; wyższy
1,5−2,3 m i niższy 1−1,5 m. Niższy stopień terasy zalewowej, w rozszerzeniach pełni
funkcję równiny aluwialnej.
Holoceńskie terasy; zalewowa i nadzalewowa, zajmują dna dolin, a ich
współczesny rozwój związany jest z funkcjonowaniem systemu korytowego.
Wwarunkach małej dostawy materiału ze stoków i bocznych dolin, w modelowaniu
rzeźby równi aluwialnej bierze udział materiał pochodzący z bezpośredniego sąsiedztwa
koryta, uruchamiany podczas wezbrań z podcięć brzegowych i krawędzi terasowych.
Materiał żwirowy jest deponowany w obrębie łożyska potoków Wisłoki i Zawoji
iwniewielkim stopniu nadbudowywuje samą równinę zalewową. Tym samym
dochodzi do formowania pseudomeandrowego układu koryt (odcinek nr 6 w dolinie
Wisłoki) w których, w czasie wezbrań, zachodzi wyraźne pogłębianie w obrębie zakoli,
rozcinanie dna skalnego ierozja boczna oraz jednocześnie akumulacja grubego
materiału w korycie. Wwarunkach średnich stanów takie odcinki funkcjonują jak
koryta kręte. Obserwowana w rozszerzeniach dolinnych zmienność systemu
korytowego być może częściowo wiąże się z lokalnymi cechami litologicznymi podłoża
skalnego, które wymusza przebieg koryta. Świadczyć o tym mogą różnice w stopniu
rozcięcia cokołów skalnych terasy zalewowej obserwowane w obrębie koryt krętych,
podyktowane najprawdopodobniej ześlizgiwaniem się koryta na wychodniach bardziej
odpornych skał. Proste odcinki koryt, zwłaszcza w dolinie Zawoji (odcinek nr 4), często
na całej swej długości mają przebieg równoległy do wychodni podłoża fliszowego.
Opostępującym w holocenie wcinaniu w odcinkach subsekwentnych rozszerzeń
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świadczy również występowanie dwu stopni terasy nadzalewowej (tab. 2) oraz
występowanie cokołów skalnych owysokości do 2,0 m w obrębie jej wyższego stopnia.
Odcinki przełomowe, wycięte w bardziej odpornym podłożu, odznaczają się
brakiem starszych poziomów terasowych, wąskim dnem i przewagą procesów erozji
korytowej nad akumulacją. Przełomy, zwłaszcza w dolinie Wisłoki, o przebiegu
poprzecznym do struktur geologicznych, są konsekwentne w sensie morfologicznym
iwyznaczają pochylenie powierzchni pierwotnej ku północy. Według A. Henkiela
(1977,1977−78) tak uformowany we wczesnym pliocenie układ sieci rzecznej, związany
zrozcinaniem poziomu śródgórskiego, objęty został wzmożoną erozją wsteczną we
wczesnym plejstocenie. Objęła ona zwłaszcza strefy elewowane, a wododzielne odcinki
dolin zostały nieodmłodzone (Starkel 1972). Na podstawie przeprowadzonych badań
najprawdopodobniej dolne odcinki Wisłoki i Zawoi są przykładem takich rozciętych
dolin, które wskutek erozji wstecznej zostały wyraźnie poszerzone w obrębie mniej
odpornego podłoża. Natomiast dolina Wisłoki w rejonie Radocyny (odcinek nr 2)
onieckowatym profilu poprzecznym i dojrzałej rzeźbie najprawdopodobniej
reprezentuje słabo przemodelowany w czwartorzędzie fragment poziomu
przydolinnego. O niewielkim stopniu rozcięcia tego fragmentu doliny Wisłoki świadczą
wysokości względne terasy bałtyckiej do 5 m (tab. 2) oraz wysokość względna poziomu
śródgórskiego wynosząca ok. 100−120 m. Skutkiem zatrzymania (ograniczenia) erozji
w odcinku przełomowym pomiędzy wsią Czarne a Nieznajową (odcinek nr 5) jest
zachowany nieckowaty profil wododzielnego fragmentu doliny Wisłoki na odcinku
nr2, mały spadek koryta (poniżej 20 o/oo) i niewielkie przejawy rozcinania podłoża
wodcinku nr 3 (tab. 2).
Holoceńskie poziomy terasowe w dolinach Wisłoki i Zawoi budową,
wykształceniem i parametrami morfometrycznymi odpowiadają opisywanym
wliteraturze z obszaru Beskidów (Wójcik 1988, Zuchiewicz 1987b). W badanym
obszarze są to terasy przeważnie akumulacyjne, zbudowane z grubych serii żwirowych
lub żwirów i warstw gliniasto−piaszczystych, a w dolnych odcinkach również terasy
skalno−osadowe. Wyraźna dwustopniowość teras, w szczególności terasy nadzalewowej,
zróżnicowana wysokość cokołu skalnego wyższego stopnia terasy nadzalewowej oraz
współczesna tendencja do pogłębiania koryt, najprawdopodobniej świadczyć mogą
ociągłości ruchów tektonicznych w badanym obszarze. Budowa terasy zalewowej
wskazuje na zmienne warunki w okresie jej rozwoju. W profilach tej terasy obserwuje
się bowiem naprzemianległość miąższych warstw żwirowych i gliniastych, erozyjne
powierzchnie ścięcia i wypełnienia drobniejszym materiałem z materią organiczną.
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The form of valley floors in the upper Wisłoka basin
Summary
The paper presents the output of geomorphologic mapping of a selected fragment
of the upper Wisłoka basin, namely the upper sections of the valleys of Wisłoka and
Zawoja as far as the village of Rozstajne (Fig. 1).
The geomorphologic mapping was accompanied by additional measurements
and descriptions of expositions showing the structure of landforms. The profiles
(Fig. 3, 4) and tables (Tab. 1, 2) presented in this paper have been prepared on the
basis of measurements in the field and on maps.
In the characterization of the geology and morphology of the upper Wisłoka
basin structural foundations of the main relief forms were emphasized. The research
area represents the south−eastern part of the Magura Ridges, whose relief is typical of
poorly rejuvenated low mountains, with remnants of planation surfaces and a network
of subsequent valleys located within the least resistant rock complexes of the magura
unit. The width of valleys increases within little and moderately resistant rocks. The
transverse valley sections point out the original direction of drainage preserved by
the formation of river gorges under the conditions of the cutting down of the river
network, presumably under the conditions of tectonic uplifting of the area.
In the valleys of Wisłoka and Zawoja three levels of terraces were distinguished:
two Holocene ones T1 and T2 and one from the period of the Vistula glaciation. The
latter, 9−12 m high, shows the interconnection of the terrace alluvial cover with
solifluction deposits. The Holocene terraces, T1 and T2, accumulative, along short
sections also cut on bedrock, are built of gravel series. The floodplain is built of
gravel and clayey flood deposits. In the upper part of the Radocyna section in the
Wisłoka valley the Holocene terraces are made of clayey−silty deposits. In the
investigated valleys the magnitude of the cut into bedrock decreases upstream (Tab.2),
which indicates the delay of downward erosion in river gorges.
The alluvial plain formation in the investigated area is connected with the
functioning of the channel system. In the lower sections of the investigated valleys
the ground is cut into by channels of the transitional type from winding to braided
ones. Within the wide valley floor the surface of the floodplain is made higher during
floodings by the material from the nearest surroundings of the channel. The gravel
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being transported creates point bars. In the upper sections the degree of incision and
the width of channels are smaller. The winding channels are directly overlooked by
the floodplain bluffs.
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