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z Pracowni Sedymentologicznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
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dr inż. Mariuszowi Klimkowi dziękuję za uwagi oraz pomoc organizacyjną przy
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1.1. Zarysowanie problemu
Obszary lessowe charakteryzują się specyficzną rzeźbą, która uwarunkowana
jest między innymi zróżnicowaną miąższością lessu oraz antropogenicznym
przekształceniem środowiska przyrodniczego. Przyczyną odmienności a jednocześnie
ich atrakcyjności dla badań przyrodniczych jest skala i tempo zachodzących tu
przekształceń. Istotną zaś cechą okresu holoceńskiego oprócz zmian klimatycznych
jest pojawienie się w neolicie człowieka. Jego działalność stała się nowym czynnikiem
kształtującym środowisko przyrodnicze. Pamiętać jednak należy, że przekształcenie
środowiska przyrodniczego związane z działalnością człowieka wynika nie tylko
ze wzrostu liczby ludności i gęstości osadnictwa, ale również ze zmian sposobu
gospodarowania. Razem z holoceńskimi zmianami klimatu stały się one przyczyną
istotnych zmian natężenia procesów morfogenetycznych, a tym samym dostawy
materiału klastycznego do den dolin i rozwoju równiny zalewowej. W obszarach
lessowych intensywne procesy denudacji, zazwyczaj w krótkich okresach czasu
modelują stoki, a osady będące zapisem tych procesów dostarczane są do den dolin
i na spłaszczenia stokowe. Dlatego też zmiany środowiska przyrodniczego w całej
zlewni najlepiej powinny być odzwierciedlone w wykształceniu osadów budujących
dna dolin i w pokrywach stokowych. Dotychczasowe badania wskazują jednak, że
holoceński rozwój dolin rzecznych w obszarach lessowych jest zróżnicowany i zależy
m. in. od wielkości, kształtu zlewni, zróżnicowania rzeźby danego regionu i stopnia
antropopresji.

1.2. Dotychczasowy stan badań
Rzeźba obszarów lessowych przedstawiana była dotychczas zazwyczaj
w opracowaniach monograficznych, zarówno regionalnych (Jahn 1956, Maruszczak
9
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1958, 1986, Mycielska−Dowgiałło 1965, Buraczyński 1968, Cabaj, Nowak 1986),
jak również tematycznych omawiających np. wykształcenie i ewolucję pokrywy
lessowej (Jersak 1973, Maruszczak 1973, Jersak, Śnieszko 1983, 1987, Jersak i in.
1992). Ze względu na rolnicze użytkowanie obszarów lessowych i ich duże zaludnienie
większość badań poświęconych jest poznaniu roli zdarzeń ekstremalnych we
współczesnym przekształcaniu rzeźby. Specjalistyczne badania gleboznawcze dotyczą
głównie zróżnicowania miąższości poziomów glebowych, ich składu mechanicznego
oraz głębokości odwapnienia (Ziemnicki Mazur 1956, Koreleski 1973, Komornicki,
Włodarczyk 1974). Również wiele jest opracowań przedstawiających własności
użytkowe gleb objętych intensywną erozją (Dobrzański i in. 1958, Mazur, Pałys
1985, Turski i in. 1987).
Tylko nieliczne badania realizowane w obszarach lessowych w całości poświęcone
są ewolucji rzeźby, a zwłaszcza dolin w holocenie (Falkowski 1967, Nakonieczny 1967,
Klatka 1968, Śnieszko 1985, 1995). Ich wyniki wskazują, że po etapie późnovistuliańskiej
erozji rozwój poszczególnych dolin był bardzo zróżnicowany. Inaczej następował rozwój
dolin denudacyjnych, inaczej dużych dolin rzecznych (Jersak i in. 1992, Harasimiuk
i in. 2002). Wykształcenie osadów budujących dna dolin w obszarach pokrytych
lessem związane jest z rzeźbą dorzecza, szerokością i spadkiem dna doliny, jak
również antropogenicznym przekształceniem środowiska przyrodniczego. Dotychczas
zrealizowano niewiele badań zmierzających do poznania wykształcenia tych osadów.
Przeważnie obejmowały one doliny denudacyjne lub wybrane odcinki den dolin
rzecznych (Klatka 1958, Kosmowska−Sufczyńska 1983, Śnieszko 1983, 1987,
Rutkowski 1984, 1989 a, b). Część tych badań przeprowadzona była również
w ramach interdyscyplinarnych projektów realizowanych przy opracowywaniu
konkretnych stanowisk archeologicznych (Wasylikowa i in. 1985, Śnieszko,
Kruk 1988, Śnieszko, Grygierczyk 1991, Śnieszko 1996, Maruszczak 1998). W
południowej części Niecki Nidziańskiej poznano dotychczas jedynie rozwój środkowego
odcinka doliny Nidy (Hakenberg, Lindner 1971, 1973), rozwój doliny Sancygniówki
(Śnieszko 1985) oraz wybranych odcinków doliny Nidzicy (Śnieszko 1987) i Szreniawy
(Tyczyńska 1959). Powstały także prace przedstawiające rozwój rzeźby niewielkich
fragmentów dorzecza Nidzicy (Gilewska 1958, Walczowski 1983). Szczegółowe
badania mające na celu poznanie wykształcenia pokryw stokowych i osadów dna
doliny przeprowadzono we wschodniej części zlewni Małoszówki (Michno i in. 1997,
Michno 1998).
Do zrozumienia ewolucji dolin w obszarach lessowych w holocenie szczególnie
cenne jest poznanie zróżnicowania współczesnych procesów morfogenetycznych.
Umożliwia ono bowiem określenie sposobu dostawy materiału do den dolin oraz
transportu osadów w obrębie równiny zalewowej. Wyniki badań realizowanych
w obszarach lessowych wskazują na przestrzenne i czasowe nakładanie się skutków
erozji, redepozycji i akumulacji osadów (Czyżowska 1997). Wyniki badań starszych
i współczesnych pokryw deluwialnych wskazują na selektywną denudację na stokach,
oraz na istotne zmiany cech fizykochemicznych osadów deponowanych u podnóży
stoków i w dnach dolin (Śnieszko 1995, Dwucet, Śnieszko 1997). Wyniki tych badań
wskazują również, że podczas jednej ulewy mogą być deponowane osady nawet
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o kilkudziesięciocentymetrowej miąższości, a znaczny przyrost miąższości deluwiów
związany z gwałtownymi opadami jest jedynie zjawiskiem lokalnym (Śnieszko 1997,
Kruk, Śnieszko 1998). Wyniki badań opartych na systematycznych pomiarach ilości
transportowanego materiału w korytach potwierdzają natomiast, że zdecydowana
większość materiału deponowanego podczas zdarzeń sekularnych pozostaje w obrębie
zlewni (Sadurska 1982, Sadurska, Maruszczak 1982).
O natężeniu denudacji w obszarach lessowych ważnych informacji dostarczają
również wnioski z badań archeologicznych i interdyscyplinarnych (Wasylikowa i in.
1985, Kruk 1987, 1991, 1993, Kruk i in. 1996, Nogaj−Chachaj 1998, Łanczot
i in. 2001). Badania te mają na celu poznanie rozwoju osadnictwa i sposobu
działalności człowieka. Pośrednio ich wyniki wskazują na intensywność denudacji
stoków i wierzchowin. Badania archeologiczne zmierzają także do poznania związku
rozmieszczenia osadnictwa z wykształceniem rzeźby w dorzeczu (Kruk 1973,
1975, Rydzewski 1986, Kruk, Milisauskas 1996). Wnioski z badań realizowanych
w obszarach lessowych wskazują, że wraz z antropogenicznym przekształceniem
środowiska przyrodniczego i wzrostem natężenia denudacji na stokach następowało
zróżnicowanie warunków sedymentacyjnych osadów wewnątrz poszczególnych
regionów (Śnieszko 1984).
Znaczna część opracowań przedstawia wykształcenie i ewolucję wybranych form
rzeźby obszarów lessowych oraz morfologiczną rolę opadów ulewnych (Maruszczak
1958, Maruszczak, Trembaczowski 1958, Rodzik 1984, Ciupa 1996, 2000,
Czyżowska 1996, Nowocień 1996, Rodzik i in. 1996, 1998, Janicki, Zagórski 1997,
Rutkowski 1997, Harasimiuk i in. 1999, Janicki, Zgłobicki 2000, Cabaj, Ciupa
2001). Z badań dotyczących przekształcenia rzeźby w okresach występowania opadów
ulewnych wynika, że rozmiary spłukiwania w tych okresach są wielokrotnie większe
niż w pozostałej części roku (Buraczyński, Wojtanowicz 1971, 1974, Maruszczak
1986). Utwory odpowiadające erozji bruzdowej szczegółowo opracowane były m. in.
w rejonie Bronocic oraz w dolinie Jędrzejówki (Śnieszko 1991, Śnieszko, Grygierczyk
1991). Szczególne miejsce w poznaniu rozwoju rzeźby obszarów lessowych zajmują
badania poświęcone erozji wąwozowej. Mają one na celu poznanie rozwoju wąwozów
a zwłaszcza współczesnego ich przekształcania pod wpływem działalności człowieka.
Wyniki wieloletnich badań wąwozów wskazują na etapowy rozwój tych form w
okresie holocenu (Ziemnicki Pałys 1979, Buraczyński 1989). Dotyczą one rozwoju
pojedynczych form (m. in. Klatkowa 1958, Ziemnicki i in. 1975), jak również zmierzają
do poznania natężenia erozji wąwozowej w skali regionalnej (Ziemnicki, Naklicki 1971,
Maruszczak 1973, 1998).
W dnach dolin obszarów lessowych jak dotychczas brak jest profili osadów,
które można by uznać za reperowe dla okresu ostatnich 15 tys. lat. Wynika to m.in.
z faktu zróżnicowanego rozwoju dolin w zależności od sposobu ich odwadniania,
rzeźby dorzecza, budowy geologicznej utworów powierzchniowych i miejsca doliny w
hierarchii całego systemu dolinnego. W dotychczasowych badaniach zwracano uwagę
głównie na osady budujące dna dolin denudacyjnych i małych dolin rzecznych. Wiedza
na temat rozwoju większych dolin rzecznych w obszarach lessowych jest nadal
niewystarczająca.
11
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1.3. Cel pracy
Celem przeprowadzonych badań było poznanie rozwoju doliny dolnej Nidzicy
w holocenie na tle zmian klimatu i działalności człowieka. Jego realizacja polegała
na poznaniu prawidłowości:
– wykształcenia rzeźby dorzecza dolnej Nidzicy ze szczególnym uwzględnieniem
rozwoju równiny zalewowej w holocenie;
– wykształcenia osadów budujących dno doliny dolnej Nidzicy a także wybranych
odcinków dolin bocznych i pokryw stokowych;
– wpływu działalności człowieka na przekształcenie rzeźby w dorzeczu dolnej
Nidzicy.

1.4. Obszar badań
Obszar badań położony jest w obrębie miechowskiego płata lessowego
(Jersak i in. 1992). Wg. podziału fizycznogeograficznego J. Kondrackiego (1994)
położony jest on w obrębie Płaskowyżu Proszowickiego stanowiącego mezoregion
Wyżyny Małopolskiej (ryc. 1). Region ten w podziale fizycznogeograficznym Niecki

Ryc. 1. Położenie obszaru badań na tle granic mezoregionów fizycznogeograficznych
(wg. J. Kondrackiego 1994): 1−granice mezoregionów, 2−główne rzeki, 3−obszar badań
Fig. 1. The study area and the boundaries of physio−geographic mesoregions (according to
J. Kondracki 1994): 1−mesoregion boundaries, 2−principal rivers, 3−study area
12
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Nidziańskiej wg J. Flisa (1956) nosi nazwę Działów Proszowskich. Natomiast
w podziałach geomorfologicznych Polski południowej wyróżniany jest jako mezoregion
Niecki Działoszycko−Staszowskiej (Gilewska 1986). Wieloletnie badania archeologiczne
wskazują, że ten fragment Wyżyny Małopolskiej należy do najbardziej przekształconych
obszarów na wyżynach lessowych pod wpływem rolniczej działalności człowieka
(Tunia 1997 b). Początki osadnictwa w tym regionie sięgają bowiem okresu neolitu.
Dotychczasowe badania realizowane w tym obszarze przeważnie obejmowały górne
odcinki dolin, doliny denudacyjne lub wybrane kateny. Dlatego do szczegółowych
badań wybrano nie zbadany dotychczas odcinek doliny dolnej Nidzicy położony
na południe od Kazimierzy Wielkiej.

1.5. Metody badań
Realizacja postawionego celu oparta była na poznaniu wykształcenia rzeźby
w dorzeczu dolnej Nidzicy oraz osadów budujących dno doliny. Uzupełnieniem była
charakterystyka rozwoju osadnictwa prahistorycznego. Wykorzystano w niej materiały
z badań terenowych udostępnione przez dr K. Tunię, opracowania regionalne oraz
niepublikowaną dokumentację do dwóch arkuszy Archeologicznego Zdjęcia Polski
(AZP 99−63, AZP 98−61).

Fot. 1. Wiercenia w dnie doliny Nidzicy w rejonie Kazimierzy Małej wykonywane wiertnią
spalinowo−udarową Cobra 248
Photo 1. Wells in the Nidzica valley−floor near Kazimierza Mała drilled with the Cobra 248
diesel powered hammer−drilling rig
13
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Fot. 2. Próbniki rdzeniowe wiertni spalinowo−udarowej (wyk. H. Hajdukiewicz)
Photo 2. Core probes of the diesel hammer drill (by H. Hajdukiewicz)

Rzeźbę dorzecza dolnej Nidzicy scharakteryzowano na podstawie badań
terenowych przeprowadzonych w latach 1996−2001. Wykonana mapa
geomorfologiczna jest przeglądowa i nie rozstrzyga ostatecznie wieku rozpoznanych
form m. in. dolin i spłaszczeń stokowych. Jej interpretacja miała głównie na celu
poznanie prawidłowości wykształcenia rzeźby w dorzeczu dolnej Nidzicy. Względnie
jednolita budowa geologiczna utworów powierzchniowych umożliwiła zwrócenie
szczególnej uwagi na wpływ wykształcenia rzeźby na sposób dostawy materiału
do den dolin i rozwój równiny zalewowej. W celu poznania przekształcenia
rzeźby obszaru badań a szczególnie dna doliny dolnej Nidzicy w okresie
historycznym wykonano również analizę dostępnych materiałów kartograficznych.
Wykorzystano wybrane mapy archiwalne (z lat: 1839, 1875, 1938, 1963, 1983)
udostępnione z zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie oraz ze Zbiorów
Kartograficznych IGiGP UJ. W celu określenia tendencji współczesnych procesów
korytowych przeprowadzono analizę przepływów i stanów wody Nidzicy w profilu
hydrometrycznym w Dobiesławicach. Wykorzystano w tym celu dane opublikowane
w Rocznikach Hydrologicznych... oraz materiały archiwum IMiGW w Krakowie.
W celu poznania prawidłowości wykształcenia osadów w całym dorzeczu dolnej
Nidzicy zebrano i przeanalizowano archiwalne materiały ze 123 profili wierceń
geologicznych i hydrogeologicznych. Podstawą interpretacji paleogeograficznych był
materiał uzyskany z 30 wierceń własnych wykonanych w dnie doliny dolnej Nidzicy.
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Wstęp

Wiercenia te o zróżnicowanej głębokości od 2,8 m do 7,6 m, zlokalizowane były
w sześciu wybranych odcinkach dna doliny. Wiercenia wykonano w latach
2000−2001 przy zastosowaniu wiertni spalinowo−udarowej (fot. 1, 2). Jedynie
w rejonie Hołdowca (odcinek I) wykorzystano ręczny zestaw świdrów do gruntów
niejednorodnych.
W celu charakterystyki osadów budujących dna dolin bocznych wykorzystano
dane z badań realizowanych w dolinie dolnej Małoszówki –12 wierceń (Michno i in.
1997, Hajdukiewicz 2003), oraz 21 profili wierceń i odsłonięć wykonanych w zlewni
Jawornika i Zagórzanki (Radożycka 1998, Wojtasik 2000). Dla poznania wykształcenia
pokryw stokowych w dolinie dolnej Małoszówki w 1998 r. wykonano odsłonięcie
o długości 134 m i głębokości około 2 m. W odsłonięciu tym scharakteryzowano
wykształcenie osadów w 14 profilach (Michno 1998). Do analizy pokryw stokowych
wykorzystano również odsłonięcia archeologiczne.
Łącznie podczas realizacji pracy przeanalizowano 200 profili. Dla pobranych
prób osadów wykonano analizę składu mechanicznego, zawartości substancji
organicznej oraz węglanu wapnia. Dla utworów o frakcji >1 mm zastosowano metodę
sitową, natomiast skład mechaniczny osadów o frakcji <1 mm określono przy użyciu
laserowego miernika cząstek Analysette 22 Comfort firmy Fritsch. Analizę zawartości
węglanu wapnia dla wszystkich prób wykonano przy użyciu aparatu Scheiblera,
a zawartość substancji organicznej określono metodą Tiurina (Myślińska 1998).
Wszystkie analizy wykonano w laboratorium Stacji Naukowej IG i GP UJ w Łazach.
W opisie analizowanych osadów zastosowano nazewnictwo wg Normy Branżowej
BN−78/9180−11. W celu określenia wieku osadów pobrano 12 prób z torfów.
Datowania radiowęglowe wykonali: prof. dr hab. A. Pazdur w Laboratorium Instytutu
Fizyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, dr M. M. Kowaliuch w Laboratorium
Radiowęglowym w Kijowie, oraz prof. G. Calderoni w Laboratorium Uniwersytetu
La Sapienza w Rzymie.
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2

Uwarunkowania

rozwoju rzeźby

dorzecza dolnej

Nidzicy

2.1. Budowa geologiczna
Podłoże osadów plejstoceńskich w analizowanym obszarze stanowią ilaste
utwory miocenu. Ich miąższość w rejonie Kazimierzy Wielkiej wynosi, zdaniem
A. Walczowskiego (1984), od kilkudziesięciu do 120 m. W dnie doliny dolnej Nidzicy
podłoże mioceńskie występuje na głębokości od 6 m do 15 m. Na stokach i w
obrębie wierzchowin utwory te występują na głębokości od kilkunastu do ponad 30
m. Zdaniem M. Tyczyńskiej (1959) występowanie osadów mioceńskich w dnie doliny
oraz w obrębie zboczy może wskazywać na starsze, przedmioceńskie założenia doliny.
Z okresem plejstocenu w analizowanym obszarze związane są osady glacjalne
i lessy. Dotychczas w Niecce Nidziańskiej nie rozpoznano osadów i form, które
jednoznacznie można by przypisać zlodowaceniom i okresom interglacjalnym
starszego czwartorzędu (Lindner 1988). W profilach geologicznych i odsłonięciach
udokumentowane są dopiero utwory związane z okresem zlodowacenia san 2.
Rozpoznane one zostały m. in. w profilach w Witowie nad Wisłą oraz w Kolosach
na E od doliny Nidzicy (Lindner 1988, Lindner, Siennicka−Chmielewska 1995).
W obszarze badań występują także pojedyncze głazy narzutowe. W okresie
zlodowacenia odry lądolód objął swym zasięgiem jedynie północne fragmenty Niecki
Nidziańskiej pozostawiając tam płat gliny. W regionie południowym następowała
wówczas głównie akumulacja zastoiskowa. W dorzeczu dolnej Nidzicy w okresach
zlodowaceń odry, warty i wisły miała miejsce akumulacja lessów. W okresie
zlodowacenia odry powstała seria lessu starszego dolnego, który w obrębie Wyżyn
Środkowopolskich występuje w płatach o niewielkiej miąższości (Jersak 1973).
Less ten z rozwiniętym w stropie kompleksem glebowym typu tomaszów rozpoznano
np. w profilu w Odonowie (m. in. Dwucet, Śnieszko 1995 a, b). Z okresem
zlodowacenia warty związana jest akumulacja lessu starszego górnego, rozdzielonego
kompleksem glebowym typu nieledew. W stropie lessu starszego górnego wykształcony
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jest kompleks glebowy typu nietulisko. Datowany jest on na: schyłek piętra warty,
eem oraz dolny vistulian. Znany jest on także z odsłonięć w Topoli oraz w Donosach
(Jersak 1973, Jersak i in. 1992). W okresie zlodowacenia wisły dorzecze dolnej Nidzicy
również znajdowało się poza zasięgiem bezpośredniego oddziaływania lądolodu.
Następowała tu wówczas akumulacja lessów i osadów fluwioglacjalnych. W profilu
w Odonowie z tego okresu pochodzą: less młodszy najniższy, rozwinięty na nim
czarnoziem, less młodszy dolny, rozwinięta na nim gleba kopalna typu komorniki
oraz less młodszy górny (m. in. Dwucet, Śnieszko 1995 a, b). Współczesne dna
dolin zbudowane są z osadów drobnoziarnistych. Są to zarówno osady akumulacji
fluwialnej jak również osady stokowe.

2.2. Współczesne warunki klimatyczne
i charakterystyka hydrologiczna obszaru
Według podziału klimatycznego Polski dorzecze dolnej Nidzicy wchodzi w skład
Śląsko−Małopolskiego regionu klimatycznego (Okołowicz 1973−1978). Roczna
suma opadów w analizowanym obszarze wynosi 539 mm (Paszyński, Kluge 1986).
Największe średnie miesięczne sumy opadów występują w okresie letnim (lipiec – 87
mm), najmniejsze w zimie (luty – 22 mm) (ryc. 2). Nidzica jest lewostronnym dopływem
Wisły o długości 62,2 km. Jej źródła położone są w okolicy Książa Wielkiego
w wysokości 255 m n. p. m., natomiast ujście znajduje się w rejonie miejscowości Urzuty
w wysokości 172 m n. p. m. Źródła Nidzicy położone są w obszarze zbudowanym
z wodonośnych margli kredowych, natomiast w południowej części dorzecza pod
pokrywą osadów czwartorzędowych występują ilaste utwory miocenu. Północna
i zachodnia część dorzecza położone są na Wyżynie Miechowskiej, natomiast
część południowa na Płaskowyżu
Proszowickim (Kondracki 1994).
Szczegółowymi badaniami
objęto odcinek doliny dolnej Nidzicy
o długości 19,2 km. W odcinku od
Hołdowca do Morawian spadek
koryta Nidzicy wynosi 0,88‰,
natomiast w odcinku ujściowym jest
on nieznacznie większy i wynosi
1,4‰. Nidzica charakteryzuje się
najniższym odpływem całkowitym
(4,1 l/s/km 2) spośród wszystkich
rzek Niecki Nidziańskiej. Względnie
Ryc. 2. Średnie miesięczne sumy opadów
wysoki
współczynnik zasilania
atmosferycznych (1951−1970) w Kazimierzy
podziemnego (65%) wskazuje na
Małej (wg J. Paszyńskiego i M. Kluge 1986)
niewielką zmienność jej przepływów
Fig. 2. Mean monthly precipitation (1951−1970)
(Dynowska 1986 a, b). Również
at Kazimierza Mała (according to J. Paszyński and
potwierdzają to wartości średnich
M. Kluge 1986)
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miesięcznych przepływów obliczone
dla profilu hydrometrycznego w
Dobiesławicach. Najwyższe wartości
miesięcznych przepływów notowane
są na tym posterunku w kwietniu i maju,
najniższe w listopadzie (ryc. 3). Średni
roczny przepływ Nidzicy obliczony
dla profilu hydrometrycznego w
Dobiesławicach wynosi 2,63 m3/s.
W stosunku do najwyższych
średnich miesięcznych sum opadów
najwyższe wartości średniego
przepływu miesięcznego przesunięte
są na okres wiosenny, co świadczy
o dużym znaczeniu roztopów w
reżimie rzecznym Nidzicy. Analiza
minimalnych i maksymalnych stanów

R yc. 3. Średnie miesięczne przepływy
Nidzicy (1966−1977); profil hydrometryczny
w Dobiesławicach (wg. I. Dynowskiej 1986 b)
Fig. 3. Mean monthly flows of Nidzica
(1966−1977); the hydrometric profile at
Dobiesławice (according to I. Dynowska 1986 b)

Ryc. 4. Minimalne stany wody Nidzicy w latach 1956−2002 i maksymalne stany wody
w latach 1956−1983; profil hydrometryczny w Dobiesławicach (wg Roczniki hydrologiczne...
1956−1983; materiały archiwum IM i GW w Krakowie)
Fig. 4. Minimum water levels on Nidzica during 1956−2002 and maximum water levels
during 1956−1983; the hydrometrical profile at Dobiesławice (according to Roczniki
hydrologiczne... 1956−1983; archival material of IMiGW w Krakowie (Institute
of Meteorology and Water Management, Cracow Branch)
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wody Nidzicy w Dobiesławicach wskazuje na ich niewielkie zróżnicowanie w wieloleciu
(ryc. 4). Największa roczna amplituda stanów wody wynosząca 254 cm wystąpiła
w 1964 roku (Roczniki hydrologiczne...). Od 1965 roku notowany jest wzrost
minimalnych stanów wody, co może wskazywać między innymi na tendencję
do akumulacji osadów w korycie. Na uregulowanie przepływów i stanów wody duży
wpływ miała regulacja koryta Nidzicy oraz zabiegi melioracyjne w dnie doliny Nidzicy
oraz w dolinach bocznych. Prace te rozpoczęto już pod koniec XIX wieku, jednak
największe ich nasilenie przypada właśnie na koniec lat sześćdziesiątych.
W dorzeczu Nidzicy wezbrania związane są głównie z roztopami wiosennymi
i opadami w okresie letnim. Krótkotrwałe ulewy występujące w różnych okresach
w ciągu roku charakteryzują się dużym natężeniem opadu i lokalnie mają duże znaczenie
dla przekształcenia rzeźby. Podczas zdarzeń ekstremalnych rozmiary spłukiwania w
obszarach lessowych są bowiem wielokrotnie większe niż w pozostałych okresach
w ciągu roku (Maruszczak, Trembaczowski 1958; Buraczyński, Wojtanowicz 1974;
Czyżowska 1996; Rodzik i in. 1998). Gwałtowny wzrost przepływów w korycie Nidzicy
podczas takich zdarzeń obserwowany jest jednak tylko w północnej części zlewni,
co związane jest z bardziej urozmaiconą rzeźbą tego obszaru. Na czas koncentracji i
wysokość fali wezbraniowej bardzo duży wpływ ma kształt zlewni Nidzicy. Znaczne
jej wydłużenie sprawia, że fala wezbraniowa ulega spłaszczeniu i wody powodziowe
w dolnym odcinku przeważnie mieszczą się w głęboko wciętym korycie. Również
wykształcenie rzeźby w dorzeczu dolnej Nidzicy sprzyja zatrzymywaniu wody w obrębie
stoków oraz w szerokich dnach dolin o niewielkim spadku.

2.3. Pokrywa glebowa i współczesna szata roślinna
Wykształcenie pokrywy glebowej w dorzeczu dolnej Nidzicy związane jest
zarówno z jej formowaniem pod naturalnymi zbiorowiskami roślinnymi jak również z
denudacją mechaniczną związaną z odlesieniem obszaru i rozwojem rolnictwa. Gleby
występujące w tym obszarze wykształcone są na lessach, deluwiach oraz osadach
rzecznych. Pokrywa glebowa w analizowanym obszarze jest jednak mało zróżnicowana,
co związane jest z powszechnym występowaniem lessów o znacznej miąższości.
Ważną cechą wykształcenia pokrywy glebowej w dorzeczu dolnej Nidzicy jest słabe
rozpowszechnienie gleb płowych, co związane jest z węglanowością podłoża lessowego
(Kołodziejczyk 2003). Miąższość profili glebowych jest wyraźnie zróżnicowana
w zależności od lokalnych warunków morfologicznych. W górnych odcinkach stoków
profile glebowe są spłycone w wyniku procesów denudacyjnych. W tych fragmentach
stoku, które są intensywnie denudowane poziom próchniczny tworzy współcześnie
warstwę orną. Pod nim występuje żółty less słabo przekształcony przez procesy
glebowe (Komornicki, Włodarczyk 1974). W dolnych odcinkach stoków oraz na
spłaszczeniach terasowych profile glebowe są nadbudowane pokrywami deluwialnymi.
W dolinach rzek występują gleby o pogłębionym poziomie próchnicznym. Określane
są one jako czarnoziemy deluwialne lub, w przypadku obecności w profilach śladów
oglejenia, jako czarne ziemie deluwialne. Lokalnie w obniżeniach w dnach dolin
występują gleby mułowo−torfowe.
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Dorzecze dolnej Nidzicy wg. podziału geobotanicznego Polski wchodzi w
skład Krainy Miechowsko−Sandomierskiej, Okręgu Miechowsko−Pińczowskiego
(Szafer, Zarzycki 1977). Dotychczas w obszarze całego regionu Płaskowyżu
Proszowickiego rozpoznano dwa podstawowe zespoły leśne: grąd (Tilio−Carpinetum)
i bór mieszany (Pino−Quercetum). Płatowo występują również łęgi jesionowo−wiązowe
(Fraxino−Ulmetum campestris) oraz wierzbowo−topolowe (Salici−Populetum)
(Różański 1987). W przeszłości zajmowały one większą powierzchnię. Świadczy o
tym rozproszone występowanie poszczególnych gatunków charakterystycznych dla
tych zbiorowisk. Współcześnie otoczone są one gatunkami ruderalnymi i nie tworzą
już osobnych zespołów leśnych (Trzcińska−Tacik i in. 1998). Obecnie w dorzeczu
dolnej Nidzicy zbiorowiska leśne występują w postaci niewielkich płatów na stokach
i w głębokich dolinach denudacyjnych. Niewielkie grupy drzew i krzewów związane
są również z korytem Nidzicy oraz z krawędziami wyższych teras. Stoki i wierzchowiny
zajmują pola uprawne. Współcześnie głównymi zespołami roślinnymi są łąki i
pastwiska oraz zbiorowiska synantropijne.
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3

Rzeźba

dorzecza dolnej

Nidzicy

3.1. Wierzchowiny i stoki
Głównym elementem rzeźby w dorzeczu dolnej Nidzicy są garby wododzielne
ukierunkowane równoleżnikowo. Zbudowane są one z ilastych utworów miocenu
nadbudowanych co najmniej 20 m serią lessu (Michno i in. 1997). W obrębie garbów
wododzielnych występują fragmenty zrównań denudacyjnych w dwóch poziomach
wysokościowych: około 250−285 m n. p. m. oraz 230−254 m n. p. m (ryc. 5). Najlepiej
poziomy spłaszczeń zachowane są w W części obszaru badań. W kierunku E wyraźnie
obniża się wysokość względna oraz szerokość tych spłaszczeń. Wykształcenie stoków w
dorzeczu dolnej Nidzicy związane jest z występowaniem miąższej pokrywy lessów oraz
ich denudacją w warunkach klimatu peryglacjalnego. Wraz z rozwojem osadnictwa i
odlesieniem obszaru nastąpił wzrost natężenia denudacji mechanicznej. Doprowadziło
to do rozczłonkowania stoków i wierzchowin gęstą siecią dolin denudacyjnych.
W wyniku tych procesów następowała degradacja górnych odcinków stoków oraz
nadbudowywanie ich podnóży. Ukształtowany został ich wypukło−wklęsły profil
podłużny (Starkel 1977). W obrębie stoków i zboczy powszechnie występują formy
antropogeniczne głównie holwegi (wcięcia dróg polnych) i terasy rolne (ryc. 5, fot. 3).
Holwegi o głębokości przeważnie od 1,5 m do 5 m występują zarówno w obrębie stoków
jak też w obszarach przywierzchowinowych. Długość holwegów może wynosić nawet
do 1,5 km. Przeważnie są to formy asymetryczne w profilu poprzecznym. Wysokość
ich zboczy uwarunkowana jest ukierunkowaniem formy względem nachylenia stoku.
Wyższe występują od strony stoku o dużym nachyleniu, przeciwległe przeważnie są
znacznie niższe. Wiele form zlokalizowanych jest w obrębie dolin denudacyjnych.
Ukierunkowane są one zarówno wzdłuż osi dolin jak również przecinają je pod różnym
kątem. Terasy rolne mają postać wąskich spłaszczeń w obrębie stoków. Krawędzie
tych teras wznoszą się do 3 m wysokości. Występują one powszechnie na stromych
stokach pomiędzy Kazimierzą Małą i Bejscami oraz pomiędzy Chruszczyną Wielką
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i Odonowem (ryc. 5). Duża liczba gęsto występujących teras rolnych wyraźnie
zmienia profil podłuży stoku. Tworzą one również lokalne bazy denudacyjne. W
dorzeczu dolnej Nidzicy bardzo rzadko występują osuwiska. Formy te podczas badań
terenowych spotykano przeważnie w pobliżu wychodni utworów mioceńskich.
Szerokość strefy akumulacyjnej koluwiów wynosi od 50 m do 200 m, a długość form
do 100 m. Osuwiska rozpoznano w dolinie Zagórzanki oraz w zlewni Jawornika.

3.2. Formy dolinne
Powierzchnia utworów czwartorzędowych w dorzeczu dolnej Nidzicy oraz
w sąsiednich regionach przeważnie odzwierciedla starsze przedczwartorzędowe formy
rzeźby. Związek ten przejawia się np. w wyraźnym ukierunkowaniu większych dolin. W
dorzeczu dolnej Nidzicy wyraźnie zaznacza się również asymetria dolin. Dolina Nidzicy
charakteryzuje się wyższymi i bardziej stromymi zboczami o ekspozycji zachodniej
(W, NW, SW). Natomiast doliny ukierunkowane równoleżnikowo (np. dolny odcinek
doliny Małoszówki) mają bardziej strome zbocza o ekspozycji północnej. Asymetria
dolin w analizowanym obszarze uwarunkowana jest prawdopodobnie tektonicznie, jak
również związana jest z przekształceniem rzeźby w warunkach klimatu peryglacjalnego.
Tektoniczne założenia dolin w Niecce Nidziańskiej wykazały badania m. in.: W. Kracha
(1947), S. Bukowego (1958), S. Gilewskiej (1958), J. Rutkowskiego (1965). Ich
zdaniem doliny o przebiegu WNW−ESE oraz NWN−SSE nawiązują do kierunków
spękań podłoża kredowego. Kierunek ESE jest charakterystyczny szczególnie dla
dolin przedtortońskich. Doliny te w późniejszym etapie rozwoju zostały w różnym
stopniu odpreparowane spod osadów mioceńskich (Tyczyńska 1959). Archiwalne
materiały z wierceń geologicznych i hydrogeologicznych zlokalizowanych w dolinie
dolnej Nidzicy wskazują na występowanie utworów mioceńskich w dnie doliny oraz
na zboczach. Świadczyć to może pośrednio o przedtortońskim wieku doliny. Zdaniem
A. Radwańskiego (1968) ukierunkowanie doliny Nidzicy powiela starsze założenia
tektoniczne i nawiązuje do tzw. młodszego kierunku hercyńskiego.
W analizowanym obszarze można wyróżnić trzy rodzaje dolin denudacyjnych:
doliny nieckowate, doliny płaskodenne oraz wąwozy (ryc. 5, fot. 4, 5). Brak
szczegółowych badań uniemożliwia precyzyjne określenie wieku tych form. W oparciu
o analizę cech morfometrycznych doliny denudacyjne podzielono na: formy duże,
prawdopodobnie o starszych założeniach i formy mniejsze – holoceńskie (?). Jest
to podział nieprecyzyjny, lecz ułatwia analizę wykształcenia i rozmieszczenia dolin
w analizowanym obszarze. Większe doliny denudacyjne (starsze?) charakteryzują się
głębokością przeważnie do 20 m, a nachylenie ich zboczy wynosi zazwyczaj około
120. Mniejsze (młodsze?) doliny denudacyjne są zdecydowanie płytsze (max do 10 m),
charakteryzuje je też mniejsze nachylenie zboczy, przeważnie do 100. Formy te występują
powszechnie na zboczach dolin płaskodennych oraz w górnych odcinkach stoków.
Powszechne jest również ich występowanie na krawędziach wyższych poziomów
terasowych. W dorzeczu dolnej Nidzicy bardzo słabo rozpowszechnione są typowe dla
obszarów lessowych wąwozy. Przeważnie rozcinają one zbocza różnowiekowych dolin
denudacyjnych. Większość z nich prawdopodobnie związana jest również z działalnością
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Ryc. 5. Fragment przeglądowej mapy geomorfologicznej dorzecza dolnej Nidzicy:
1 – fragment spłaszczeń wierzchowinowych w wysokości 250−285 m n.p.m., 2 – fragment
spłaszczeń wierzchowinowych w wysokości 230−254 m n.p.m., 3 – kulminacje, 4 –
grzbiety, 5 – stoki, 6−9 – poziomy terasowe nadbudowane lessem i/lub osadami stokowymi:
6 – z okresu zlodowacenia san 2 (?), 7 – z okresu zlodowacenia odry (?), 8 – z okresu
zlodowacenia warty (?), 9 – z vistulianu (?), 10 – akumulacyjne dna dolin, 11 – dna
dolin płaskodennych nadbudowane osadami stokowymi, 12 – krawędzie plejstoceńskich
poziomów terasowych, 13 – krawędzie teras utworzone w holocenie, 14 – plejstoceńskie
(?) doliny nieckowate, 15 – plejstoceńskie (?) doliny nieckowate o asymetrycznych zboczach,
16 – holoceńskie (?) doliny nieckowate, 17 – holoceńskie (?) doliny nieckowate
o asymetrycznych zboczach, 18 – wąwozy, 19 – koryta rzeczne, 20 – stożki napływowe,
21 – ostańce erozyjne, 22 – osuwiska, 23 – rowy melioracyjne, 24 – groble i wały
przeciwpowodziowe, 25 – holwegi, 26 – terasy rolne, 27 – wyrobiska: żwirownie, cegielnie,
28 – granica obszaru badań
Fig. 5. Section of an overview geomorphologic map of the Lower Nidzica river catchment:
1 – hilltop flat at 250−285 m a.s.l., 2 – hilltop flat at 230−154 m a.s.l., 3 – summits,
4 – ridges, 5 – slopes, 6−9 – terrace levels build−up with loess and/or slope deposits:
6 – the San−2 glacial period (?), 7 – the Odra glacial period (?), 8 – the Warta glacial period (?),
9 – the Vistulian glacial period (?), 10 – accumulation−type valley−floor, 11 – flat valley−floor
built up with slope deposits, 12 – edge of Pleistocene−Age terrace levels, 13 – Holocene−
Age terrace edges, 14 – Pleistocene−Age (?) basin−shaped valleys, 15 – Pleistocene−Age (?)
basin−shaped valleys with asymmetric slopes, 16 – Holocene−Age (?) basin−shaped valleys,
17 – Holocene−Age (?) basin−shaped valleys with asymmetric slopes, 18 – gorges,
19 – river channels, 20 – accumulation cones/fans, 21 – erosion remnant, 22 – landslides,
23 – drainage channels, 24 – dikes and levees, 25 – holvegs, 26 – farming terraces,
27 – gravel pits and kilns, 28 – study area limits

23

Transformacja doliny dolnej Nidzicy w holocenie

Fot. 5. Dolina płaskodenna w zachodniej części zlewni Małoszówki (wyk. H. Hajdukiewicz)
Photo 5. Flat−floored valley in the western part of the Małoszówka river catchment
(by H. Hajdukiewicz)

człowieka i powstała z przekształcenia holwegów. Niewielka liczba wąwozów w tej
części dorzecza Nidzicy może być związana także z przekształceniem tych form
w niecki z zaorania (Wolnik 1981). Powszechnie wąwozy występują w regionach
sąsiednich: na Garbie Wodzisławskim, Wyżynie Miechowskiej. W rozwoju wąwozów
istotne znaczenie mają zdarzenia ekstremalne towarzyszące opadom ulewnym.
Dorzecze dolnej Nidzicy charakteryzuje się niższymi opadami w porównaniu np.
z Wyżyną Miechowską. Zdaniem H. Maruszczaka (1973) wąwozy występują w tych
regionach, gdzie lessy mają miąższość >10 m, a deniwelacje są większe niż 50−70
m. W analizowanej części dorzecza Nidzicy miąższość lessów może wynosić ponad
20 m jednak wysokości względne jedynie lokalnie przekraczają 50 m.

3.3. Wyższe poziomy terasowe
i rzeźba dna doliny dolnej Nidzicy
W dorzeczu dolnej Nidzicy spłaszczenia w obrębie stoków występują w trzech
poziomach (ryc. 5). Poziomy te nadbudowane są dużej miąższości lessami oraz deluwiami.
Najwyższy poziom związany jest prawdopodobnie z okresem zlodowacenia san 2.
W obrębie stoków tworzy on spłaszczenia o wysokości względnej od 31 m do 47
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m. Poziom ten jest słabo udokumentowany w materiałach archiwalnych wierceń
geologicznych i hydrogeologicznych. Jedynie w rejonie Kazimierzy Wielkiej w
profilach tych wierceń na głębokości około 27 m rozpoznano utwory piaszczyste i
żwirowe. Niższy poziom tworzą spłaszczenia prawdopodobnie związane z okresem
zlodowacenia odry. Występują one w wysokości od około 13 m do 18 m nad
dnem doliny Nidzicy. Spłaszczenia te przeważnie nie tworzą zwartych stref lecz
występują płatowo i stanowią lokalne kulminacje nad dnem doliny. W rejonie
Kazimierzy Wielkiej w poziomach tych występują osady piaszczyste i żwirowe na
głębokości około 11−13 m. Są one nadbudowane lessem i pokrywami stokowymi.
W dolinie Nidzicy najlepiej wykształcony jest poziom spłaszczeń występujący w
wysokości od 5 m do 10 m nad dno doliny. Jest to tzw. terasa lessowa. Najniższy w
analizowanym obszarze poziom spłaszczeń występuje w wysokości około 4 m nad
dno doliny. Poziom ten prawdopodobnie powstał w okresie vistulianu. Występuje on
głównie w dolinie Nidzicy, a w dolinach bocznych tworzy przeważnie wąskie listwy
u podnóży stoków. W rzeźbie dna doliny dolnej Nidzicy wyróżnić można wyraźne
wielkopromienne zakola (ryc. 5). Występują one np. w rejonie Wojciechowa i
Kazimierzy Małej. Prawdopodobnie związane są one z rozwojem systemu koryta
meandrowego. W miejscu występowania tych zakoli szerokość dna doliny jest
największa. W tych odcinkach doliny występują również formy ostańców erozyjnych

Fot. 6. Współczesna akumulacja osadów na wałach przykorytowych
Photo 6. Contemporary sedimentary accumulation on the channel rim
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o wysokości względnej do 2,9 m. Formy te prawdopodobnie związane są z etapem
późnovistuliańskiej erozji.
Współczesne dno doliny Nidzicy tworzy terasa akumulacyjna o szerokości
od około 300 m do 1,2 km. Analiza materiałów archiwalnych z wierceń geologicznych
i hydrogeologicznych wskazuje, że osady czwartorzędowe w dnie doliny osiągają
miąższość od 6 m do 15 m. Długość koryta Nidzicy w analizowanym odcinku doliny
wynosi 19,2 km, a średni spadek 0,94‰. Nieznacznie większy spadek charakteryzuje
odcinek koryta położony na południe od miejscowości Ławy (1,4‰). Koryto Nidzicy
na znacznej długości jest uregulowane. W rejonie miejscowości Ławy występuje
kilka form starorzeczy wypełnionych wodą (fot. 6). Wykorzystywane one były
przez Nidzicę jeszcze w latach 30. XX wieku. W pobliżu koryta Nidzicy występują
mniej lub bardziej wyraźne wały przykorytowe. Nadbudowywane są one głównie
w okresach powodziowych (fot. 7). Strefa akumulacji na wałach przykorytowych
nie przekracza jednak kilku metrów. W dnie doliny Nidzicy występuje gęsta sieć
rowów melioracyjnych. Pierwsze regulacje koryta Nidzicy widoczne są już na mapie
z 1875 roku (ryc. 6, fot. 8). Najwięcej rowów melioracyjnych powstało w II połowie
XX wieku. Melioracje prowadzone były jeszcze w latach 90. Podczas większości
wezbrań fala powodziowa mieści się w głęboko wciętym korycie. Jedynie podczas
większych powodzi, podpiętrzenie Nidzicy przez Wisłę powoduje w dolnym odcinku

Fot. 7. Rów melioracyjny w dnie doliny dolnej Nidzicy
Photo 7. A drainage channel in the valley−floor
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Fig. 6. Modifications in the Lower Nidzica Valley based on selected cartographical material (1875−1983)

Ryc. 6. Zmiany w dnie doliny dolnej Nidzicy na podstawie wybranych materiałów kartograficznych (1875−1983)
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Fot. 8. Współczesne starorzecze w dnie doliny dolnej Nidzicy
Photo 8. Oxbow lakes in the Nidzica valley−floor

doliny nawet kilkumetrowy wzrost poziomu wody oraz zalanie równiny zalewowej.
W wielu odcinkach doliny występują również podtopienia związane z gęstą siecią
rowów melioracyjnych.

3.4. Współczesne procesy morfogenetyczne
Współcześnie głównymi procesami morfogenetycznymi w analizowanym obszarze
są: spłukiwanie i erozja linijna na stokach oraz akumulacja osadów deluwialnych
i powodziowych w dnach dolin. Do najszybciej przekształcanych form w dorzeczu
dolnej Nidzicy należą holwegi. Związane to jest ze znacznym spadkiem ich dna,
co sprzyja szybkiej koncentracji wody w okresie opadów. W dnach holwegów
powstają rozcięcia erozyjne o głębokości przeważnie kilkudziesięciu centymetrów.
Powszechne jest też występowanie kociołków eworsyjnych. Również intensywność
i sposób użytkowania dróg wpływa na tempo pogłębiania oraz zmiany profilu
poprzecznego holwegów. Przekształcanie tych form związane jest z mechanicznym
rozcinaniem pokryw w dnie oraz podcinaniem zboczy przez maszyny rolnicze. Wnioski
te potwierdzają badania przeprowadzone na obszarach lessowych Roztocza. Głębokość
i tempo rozcinania dróg polnych wyraźnie zależy od natężenia ruchu kołowego
i nachylenia dna drogi. Na drogach intensywnie użytkowanych średnie tempo ich
28

Rzeźba dorzecza dolnej Nidzicy

rozcinania może wynosić w ciągu roku nawet do 5 cm (Nowocień 1996, Rodzik
in. 1998). Dużo mniejsze znaczenie w przekształcaniu holwegów mają procesy
odpadania. Podczas badań terenowych zaobserwowano jedynie kilka świeżych zerw
głównie na zboczach głębokich form pozbawionych zwartej szaty roślinnej.
Badania prowadzone przez W. Zgłobickiego (2002 a, b) wskazują, że istotną
rolę we współczesnej denudacji mechanicznej obszarów lessowych, głównie płaskich
wierzchowin mogą odgrywać również procesy eoliczne. Podczas opadów o znacznej
intensywności na wierzchowinach zachodzi głównie spłukiwanie rozproszone.
Powstające współcześnie formy erozyjne i akumulacyjne są jednak nietrwałe.
Dynamika procesów denudacyjnych na stokach jest bardzo zróżnicowana i zależy od
kształtu stoku, kierunku orki, sposobu użytkowania i mikrorzeźby. Najintensywniej
denudowane są powierzchnie o nachyleniu >100. Średnie tempo ich denudacji
może wynosić nawet kilkanaście mm/rok. Około dwukrotnie intensywniej w skali
roku denudowane są wypukłe elementy stoku niż stoki proste (Zgłobicki 2002 a, b).
Podczas badań terenowych obserwowano również koryta spływów epizodycznych.
Na polach pozbawionych zwartej roślinności są to głównie koryta erozyjne, a przy
zwartej szacie roślinnej transportowe lub depozycyjne. Intensywność procesów
spłukiwania uwarunkowana jest również rozmieszczeniem dróg i teras rolnych.
Drogi polne i terasy założone w poprzek stoku ograniczają linijny spływ wody
i materiału. Gdy stoki nie są sterasowane, a orka prowadzona jest wzdłuż ich
powierzchni to powszechny jest transport osadów ze stoków do den dolin. Miąższość
deluwiów akumulowanych u podnóża stoków oraz na lokalnych spłaszczeniach
podczas jednej ulewy jest zróżnicowana i wynosi od kilku do kilkudziesięciu cm.
Niewielkie nachylenia stoków, powszechne ich sterasowanie wpływają jednak na
ograniczoną dostawę osadów bezpośrednio do dna doliny. Szerokie akumulacyjne
dna form dolinnych ograniczają bezpośrednią dostawę materiału do koryta. Ze
względu na niewielki spadek den bocznych dolin osady przeważnie zatrzymywane
są w ich obrębie. Jedynie podczas występujących lokalnie w dorzeczu gwałtownych
opadów następuje przemieszczanie osadów na większe odległości. Wskazywać
to może na etapowy transport osadów w dorzeczu dolnej Nidzicy. Współczesne
nadbudowywanie równiny zalewowej w dolinie Nidzicy związane jest głównie
z okresową dostawą materiału z bocznych dolin oraz z rowów melioracyjnych.
Materiał transportowany w korycie akumulowany jest na wałach przykorytowych
i w obrębie koryta.
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4

Rozwój

osadnictwa prahistorycznego

w dorzeczu dolnej

Nidzicy

4.1. Rozpoznanie archeologiczne w obszarze badań
W dorzeczu dolnej Nidzicy od wielu lat prowadzone są badania archeologiczne.
Ich wyniki wskazują na intensywne osadnictwo prahistoryczne zróżnicowane czasowo
i przestrzennie. Ważnym czynnikiem sprzyjającym osadnictwu w tym obszarze były
warunki środowiskowe m. in. żyzne gleby i rzeźba denudacyjno−erozyjna z dużym
udziałem powierzchni teras, spłaszczeń stokowych i wierzchowinowych. Od końca lat
siedemdziesiątych obszar ten objęty jest programem Archeologicznego Zdjęcia Polski
(AZP). Niestety większość tych materiałów nie została jeszcze kompleksowo
opracowana. W dorzeczu dolnej Nidzicy wykonano takie opracowania dla dwóch
arkuszy: AZP nr 99−63 (Tunia 1989) zlokalizowanego w odcinku ujściowym Nidzicy
i AZP nr 98−61 (Morawski 1984) w rejonie Kazimierzy Wielkiej. Brak szczegółowej
analizy materiałów zebranych podczas badań powierzchniowych w znacznym stopniu
utrudnia poznanie bezpośredniego wpływu działalności człowieka na rozwój rzeźby
tego obszaru. Jednak liczne opracowania wykonane dla dorzecza Małoszówki,
Szreniawy, górnej i środkowej Nidzicy ze względu na podobne warunki środowiska
przyrodniczego i niewielką odległość tych obszarów pozwalają na zastosowanie
poznanych tam prawidłowości również dla dorzecza dolnej Nidzicy (Kruk 1969, 1970,
1975; Rydzewski 1972, 1973, 1975; Liguzińska−Kruk 1982). Niezwykle pomocne
w analizie wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze są również
kompleksowe opracowania dotyczące obszarów lessowych (m. in. Kruk 1972,
1973, 1980, 1981, 1987, 1991, 1993; Wasylikowa i in. 1985; Rydzewski 1986,
Kruk i in. 1996). W pracy wykorzystano chronologię osadnictwa prahistorycznego
na podstawie zestawienia dr K. Tuni (tab. 1). Duża liczba zlokalizowanych stanowisk,
jak również pojedynczych zabytków świadczy o intensywnej penetracji tego
obszaru przez społeczności różnych kultur. Wstępna analiza zebranych materiałów
z archeologicznych badań powierzchniowych wskazuje na wyraźny wpływ rzeźby
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Tab. 1. Etapy rozwoju społeczności pra− i wczesnohistorycznych na wyżynach lessowych
południowo−wschodniej Polski – uproszczone (zestawił K. Tunia)
Tab. 1. Simplified stages in the development of prehistoric and early historic communities on
loess uplands in the southeastern Poland (simplified staging by K. Tunia)

na działalność człowieka. Na powierzchniach teras oraz spłaszczeń stokowych
i wierzchowinowych stwierdzono najwięcej stanowisk archeologicznych. Większość
z nich to stanowiska wielokulturowe, co dodatkowo podkreśla silny związek
osadnictwa z rzeźbą obszaru.
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4.2. Rozwój osadnictwa prahistorycznego
Pierwsze ślady pobytu i działalności człowieka w dorzeczu dolnej Nidzicy związane
są z neolitem. Starszy okres neolitu obejmuje osadnictwo kultury ceramiki wstęgowej
rytej (KCWR – 6550−5750 BP) oraz cyklu lendzielsko−polgarskiego (CL−P – 5750
−4750 BP) (ryc. 7, 8). Osadnictwo wczesnoneolityczne rozwijało się w środowisku
wielogatunkowych lasów liściastych tworząc niewielkie, lecz trwale i intensywnie
wykorzystywane mikroregiony. Pojedyncze osady występowały w niewielkich
zgrupowaniach. W okresie KCWR dominował dolinny sposób zasiedlenia. Większe
osady zakładano głównie na terasach nadzalewowych w dolinach większych rzek,
głównie przy krawędziach teras. Gęstość zaludnienia w okresie rozwoju KCWR
określona została na 1,3−3,2 osoby/km2 (Kruk, Milisauskas 1996). W zgrupowaniach
osad była ona zapewne większa. Niezbyt liczna populacja KCWR oraz niski poziom
rozwoju gospodarczego pozwalały na wybór najdogodniejszych stanowisk dla
założenia stałych osiedli i produkcji rolniczej. Podstawą gospodarki społeczności
KCWR była produkcja roślinna w systemie leśno−odłogowym. Polegała ona na uprawie
niewielkich pól rozrzuconych w lasach. Organizacja produkcji rolniczej związana była

Ryc. 7. Rozmieszczenie stanowisk kultury ceramiki wstęgowej rytej (KCWR) (wg. J. Kruka
1973, J. Rydzewskiego 1973, W. Morawskiego 1984, K. Tuni 1989, J. Górskiego 1999)
Fig. 7. Sites of the Linear Pottery culture (KCWR) (according to J. Kruk 1973, J. Rydzewski
1973, W. Morawski 1984, K. Tunia 1989, J. Górski 1999)
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Ryc. 8. Rozmieszczenie stanowisk kultur cyklu lendzielsko−polgarskiego (CL−P) (wg. J. Kruka
1973, J. Rydzewskiego 1973, W. Morawskiego 1984, K. Tuni 1989, J. Górskiego 1999)
Fig. 8. Sites of the Lengyel−Polgar cycle (CL−P) (according to J. Kruk 1973, J. Rydzewski 1973,
W. Morawski 1984, K. Tunia 1989, J. Górski 1999)

z uprawą ręczną (kopieniactwo) i sukcesywnym zmianowaniem pól w obrębie stale
wykorzystywanego rejonu (Kruk 1981). Tempo zmianowania było zróżnicowane
w zależności od stosowanych upraw i lokalizacji działek. Najdłużej prawdopodobnie
użytkowano żyzne gleby, gdzie sposobem ogrodowym uprawiano głównie warzywa.
Społeczności kultur CL−P początkowo kontynuowały sposób zasiedlenia
i gospodarki z okresu KCWR. Osady lokalizowane były także na terasach
nadzalewowych w dolinach głównych rzek. W późniejszym okresie rozwoju tej kultury
osady i obozowiska zakładano również w nowych miejscach, głównie w dolinach
bocznych oraz w strefach przywierzchowinowych. Osady społeczności kultur CL−P
również tworzyły wyraźne zgrupowania. Zajmowały one jednak większą powierzchnię
niż w okresie KCWR (Kruk 1973). Tworzyła je też większa liczba osad. Wyniki badań
przeprowadzonych w dorzeczu środkowej Nidzicy wskazują na wzrost wielkości osad w
tym okresie, jak również gęstości zaludnienia (Kruk, Milisauskas 1996). Wzrost liczby
ludności i doskonalenie techniki uprawy wiązały się z powiększaniem powierzchni
rolniczych. W systemie leśno−odłogowym oznaczało to przede wszystkim wzrost liczby
działek i częstsze ich zmianowanie. Przyczyniło się to do skrócenia okresu odłogowania
pól i ograniczenia możliwości naturalnej regeneracji zbiorowisk leśnych. Stopniowo
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Ryc. 9. Rozmieszczenie stanowisk kultury pucharów lejkowatych (KPL) (wg B. Burchard
1997, J. Górskiego 1999)
Fig. 9. Sites of the Funnel Beaker culture (KPL) (according to B. Burchard 1997,
J. Górski 1999)

w regionach osadniczych obszary leśne ustępowały miejsca zbiorowiskom
krzewiastym, a uprawa stała się bardziej intensywna przechodząc w system zaroślowo−
odłogowy. Upowszechnienie techniki wypaleniskowej umożliwiło również stopniowe
rozszerzenie strefy upraw na bardziej suche obszary wysoczyznowe.
Wraz z rozwojem osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (KPL –
5050−4450 BP) nastąpiła istotna zmiana w sposobie zagospodarowania i
zasiedlania obszarów lessowych. Z okresem tym związane było przesunięcie
głównej strefy działalności człowieka na wierzchowiny oraz rozwój ekstensywnej
uprawy zbóż. W pobliżu dużych osiedli wysoczyznowych nadal utrzymywane
były małe osiedla zlokalizowane na terasach nadzalewowych. Osady nie tworzyły
w tym okresie niewielkich zgrupowań, lecz duże regiony osadnicze znane np. z
dorzecza środkowej Nidzicy, Szreniawy (ryc. 9). Badania w dorzeczu środkowej
Nidzicy wskazują, że w okresie osadnictwa KPL liczba ludności była czterokrotnie
większa niż w okresie wcześniejszym (Kruk, Milisauskas 1996). Zmiany w strukturze
gospodarczej i osadniczej KPL spowodowały wzrost powierzchni wykorzystywanej
w produkcji rolniczej do co najmniej 1 km wokół osady. Wprowadzono po raz
pierwszy siłę pociągową zwierząt i proste formy narzędzi ornych. Zapoczątkowało
to system gospodarki orno−odłogowej. Stosowano w tym okresie karczunek,
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co dodatkowo poza strefami stosowania ognia umożliwiało eksploatację obszarów
leśnych. Większe znaczenie miała też hodowla, początkowo realizowano ją w systemie
oborowo−pastwiskowym, z czasem wykształciło się sezonowe pasterstwo.
Na zachodzące w tym okresie zmiany społeczno−gospodarcze nałożył się czynnik
zewnętrznej ingerencji kulturowej. W okresie 4400−3800 BP w obszarze lessowym
Niecki Nidziańskiej rozwinęło się osadnictwo kultury ceramiki sznurowej (KCS).
O dużej intensywności osadnictwa KCS świadczą liczne groby, kurhany i znaleziska
luźne (Tunia 1977 a) (ryc. 10). W okresie tym dominował hodowlany typ gospodarki,
opierający się na półwędrownym i wędrownym pasterstwie. Może to pośrednio
wskazywać na występowanie w tym okresie powierzchni odlesionych i rozrzedzonych
drzewostanów (Kruk 1981, 1993).
Rozwój społeczności kultur neolitycznych nie następował linearnie. Świadczyć
o tym może współwystępowanie w analizowanym obszarze wielu kultur. Przykładem
może być kultura amfor kulistych (KAK – 4500−4000 BP) i kultura ceramiki
promienistej (KCP – 4450−4050 BP). Występowały one w tym obszarze w okresie
rozwoju KCS lub w schyłkowym okresie osadnictwa KPL. Znane aktualnie stanowiska

Ryc. 10. Rozmieszczenie stanowisk kultury ceramiki sznurowej (KCS) (wg J. Kruka 1973,
W. Morawskiego 1984)
Fig. 10. Sites of the Corded Ware culture (KCS) (according to J. Kruk 1973,
W. Morawski 1984)
35

Transformacja doliny dolnej Nidzicy w holocenie

KAK są przeważnie ubogie w materiał zabytkowy, co mogło zadecydować o słabym
rozpoznaniu osadnictwa tej kultury w regionie dorzecza Nidzicy. Najprawdopodobniej
nie była ona jednak mało znaczącym epizodem osadniczym (Tunia 1997 a).
Osadnictwo epoki brązu w dorzeczu Nidzicy i w regionie Niecki Nidziańskiej
reprezentowane było głównie przez cztery kultury: kulturę mierzanowicką
(KM – 3950−3400 BP), kulturę trzciniecką (KT – 3400−3000 BP), kulturę łużycką
(KŁ – 1200−300 BC). Kultura mierzanowicka w Niecce Nidziańskiej rozwijała się
przez prawie sześćset lat. Podstawą jej gospodarki było rolnictwo i hodowla. Kultura
ta przyczyniła się do ponownego ustabilizowania osadnictwa w tym regionie. Okres
rozwoju osadnictwa KM charakteryzował się zorganizowaną kolonizacją. Znalazło
to odbicie w występowaniu stanowisk tej kultury w wyraźnych, lecz zróżnicowanych
pod względem zwartości zgrupowaniach osad (ryc. 11). W analizowanym obszarze
rozpoznane zostały małe i średnie osady oraz pewna liczba pojedynczych znalezisk
KM. Rzadko w tym okresie powstawały duże osady. Zdaniem J. Rydzewskiego
(1986) może świadczyć to o niezbyt intensywnym zaludnieniu analizowanego obszaru
przez społeczność KM mimo wyraźnie zorganizowanej już w tym okresie struktury
osadniczej. Wskazuje na to też znaczne rozproszenie pojedynczych zgrupowań (poza
regionem środkowej Nidzicy) i niewielka liczba stanowisk z obszarów wododzielnych

Ryc. 11. Rozmieszczenie stanowisk kultury mierzanowickiej (KM) (wg S. Kadrowa 1997)
Fig. 11. Sites of the Mierzanowice Culture (KM) (according to S. Kadrow 1997)
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i bocznych dolin. Taka koncentracja osadnictwa i lokalizacja osad mogą wskazywać
na słabą ingerencję w środowisko przyrodnicze stoków.
Okres rozwoju kultury trzcinieckiej (KT) wielkością osad oraz ich położeniem
był zbliżony do okresu rozwoju KM. Osady nie tworzyły już jednak wyodrębnionych
zgrupowań, lecz rozległe strefy występujące wzdłuż dolin głównych rzek (ryc.
12). Osady KT zajmowały prawie zawsze te same miejsca, co osady w okresie
wcześniejszym. Duże i średnie osady zlokalizowane były niemal wyłącznie na terasach
nadzalewowych (Rydzewski 1986). W okresie rozwoju KT jeszcze wyraźniej niż
w poprzednim okresie nastąpiła koncentracja osadnictwa we wschodniej części
analizowanego obszaru. Wynika to prawdopodobnie z bardziej sprzyjających
warunków orograficznych (Rydzewski 1986). Szerokie poziomy teras nadzalewowych,
mniejsze wysokości względne oraz nachylenie stoków stwarzały dogodniejsze warunki
dla zakładania stałych osiedli niż np. rzeźba Wyżyny Miechowskiej.
Z okresem rozwoju kultury łużyckiej (KŁ) w analizowanym obszarze związany
jest dwukrotny wzrost liczby rozpoznanych stanowisk (ryc. 13). Wśród nich znaczną
liczbę stanowią cmentarzyska. Wśród rozpoznanych stanowisk KŁ przeważająca część
związana jest z okresem jej pełnego rozwoju, stosunkowo niewiele jest stanowisk
wczesnołużyckich i tych związanych ze schyłkiem tego zespołu osadniczego. W okresie
rozwoju osadnictwa KŁ w strukturze osadniczej wyraźnie wzrósł udział dużych stanowisk.

Ryc. 12. Rozmieszczenie stanowisk kultury trzcinieckiej (KT) (wg. J. Górskiego 1997)
Fig. 12. Sites of the Trzciniec Culture (KT) (according to J. Górski 1997)
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Ryc. 13. Rozmieszczenie stanowisk kultury łużyckiej (KŁ) (wg. J. Rydzewskiego 1997)
Fig. 13. Sites of the Lusatian culture (KŁ) (according to J. Rydzewski 1997)

Zlokalizowane one były głównie na terasach nadzalewowych, w większej odległości
od ich krawędzi. Przy zauważalnym w tym okresie wzroście liczby ludności może
to pośrednio wskazywać na potrzebę wykorzystania szerokiego rolniczego zaplecza
wokół osad. Ze względu na dużą gęstość zaludnienia nie stosowano powszechnie
techniki wypaleniskowej. Produkcja rolnicza opierała się głównie na intensywnej
uprawie ręcznej i hodowli. W schyłkowym okresie KŁ w analizowanym regionie
zaznacza się kryzys osadniczy trwający przez około 200 lat. Z tego okresu pochodzą
nieliczne ślady penetracji tego obszaru przez kulturę pomorską.
Pewne zintensyfikowanie procesów osadniczych nastąpiło dopiero w okresie
lateńskim i związane było z tzw. grupa tyniecką (GT – 300−0 BC). Wyraźny wzrost
zaludnienia w analizowanym obszarze nastąpił dopiero w okresie rzymskim.
Reprezentuje go osadnictwo kultury przeworskiej (KP) (Dobrzańska 1997). Dorzecza
Nidzicy oraz Szreniawy zostały wówczas bardzo gęsto zasiedlone, głównie w późnej
fazie okresu rzymskiego (ryc. 14). Z okresem wczesnorzymskim w analizowanym
obszarze związane są nieliczne stanowiska. Przeważnie osadnictwo skoncentrowane
było na terasach nadzalewowych. Penetrowano również dno doliny Wisły. W rejonie
Krakowa ułatwiała to lokalna sytuacja, a mianowicie osuszenie dna doliny wskutek
głębokiego wcięcia rzeki i ograniczenie jej aktywności do wąskiej strefy niższego
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Ryc. 14. Rozmieszczenie stanowisk z okresu rzymskiego (wg. H. Dobrzańskiej 1997)
Fig. 14. The Roman−period sites (according to H. Dobrzańska 1997)

poziomu terasy zalewowej (Dobrzańska, Kalicki 2003). Osady KP zakładane
były także w strefach przywierzchowinowych, mniej licznie jednak w obszarach
wododzielnych. Przypuszcza się, że wilgotniejszy klimat wpłynął w znacznym stopniu
na objęcie osadnictwem wyżej wymienionych terenów w późnym okresie rzymskim
(Dobrzańska, Kalicki 2003). Jedno gospodarstwo w tym okresie wykorzystywało
obszar około 20−30 ha, a więc powierzchnię zbliżoną do zajmowanej przez grody w
okresie rozwoju KŁ. Podstawą gospodarki KP było rolnictwo. Hodowla prowadzona
była głównie w systemie przydomowym. Stopniowo upowszechniane były bardziej
zaawansowane narzędzia orne i uprawa w systemie przemienno−odłogowym. Okres
osadnictwa kultury przeworskiej w zachodniej części wyżyn lessowych przypada
na schyłek IV wieku n.e. lub na początek V wieku n.e., po którym nastąpił kryzys
osadnictwa okresu wędrówek ludów.
Początki słowiańskiego zasiedlenia analizowanego obszaru odnieść można do
połowy V wieku n.e. Nastąpiła wtedy „gniazdowa” kolonizacja krawędzi wyższych
teras doliny Wisły. Z silniejszym zasiedleniem centralnych partii wyżyny należy się
liczyć od VIII wieku n.e. – tzn. okresu plemiennego wczesnego średniowiecza. Okres
ten charakteryzowało występowanie małych wsi liczących przeważnie kilkanaście
gospodarstw. Jedno gospodarstwo obejmowało zazwyczaj kilkanaście ha, które jednak
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nie były uprawiane w całości (Dąbrowski 1962). Istniały również większe założenia
obronne o bardziej złożonej funkcji – grody (Dąbrowska 1973) (ryc. 15). Podstawę
gospodarki nadal stanowiło rolnictwo i hodowla. Uprawę prowadzono w systemie
przemienno−odłogowym. Wczesnośredniowieczne osady zakładane były początkowo
głównie na terasach nadzalewowych, później także w większej odległości od dolin.
W młodszych fazach wczesnego średniowiecza i w późnym średniowieczu wprowadzono
nowe narzędzia rolnicze. W XIII−XIV wieku upowszechniono tzw. trójpolówkę
(Dąbrowski 1962). Uprawa ziemi w tym systemie wymagała przemiany w układzie
pól, dostosowania go do trzyletniego okresu rotacji upraw oraz do orki pługiem.
Pola stały się dłuższe, nastąpił również rozwój dróg polnych. Z upowszechnieniem
orki związany jest także początek formowania wysokich miedz śródpolnych. W

A. Wczesne średniowiecze: 1 – osady, 2 – budowle obronne, 3 – grodziska, 4 – cmentarzyska,
5 – monety i in.
B. Późne średniowiecze: 6 – osady
A. Early Middle Age: 1 – settlements, 2 – fortifications, 3 – hill forts, 4 – cementeries, 5 – hoards
B. Late Middle Age: 6 – settlements

Ryc. 15. Rozmieszczenie stanowisk z okresu średniowiecza (wg A. Tyniec−Kępińskiej 1997,
S. Kołodziejskiego 1997)
Fig. 15. The Medieval sites (according to A. Tyniec−Kępińska 1997, S. Kołodziejski 1997)
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obszarach lessowych zmiany te przyczyniły się do wyraźnego wzrostu natężenia
denudacji mechanicznej. W analizowanym obszarze osadnictwo z okresu wczesnego
średniowiecza jest stosunkowo dobrze rozpoznane (por. Dąbrowska 1965, 1973,
Tyniec−Kępińska 1997). Wart podkreślenia jest fakt kontynuacji do dnia dzisiejszego
wsi, które zakładane były w późnym średniowieczu.

4.3. Wpływ działalności człowieka
na przekształcenie rzeźby
Wpływ działalności człowieka na rozwój rzeźby wyraża się poprzez przede
wszystkim w uruchomieniu lub wzroście natężenia procesów denudacyjnych na
stokach oraz akumulacji osadów w dnach dolin. Zmiany te związane są przeważnie
z intensywnym wylesieniem obszaru i rozwojem rolnictwa. Są one szczególnie
zauważalne w obszarach lessowych, które od okresu neolitu podlegały intensywnej
antropopresji. W analizowanym obszarze w okresie rozwoju osadnictwa kultur
wstęgowych (KCWR, CL−P) prawdopodobnie nie doszło do istotnych przekształceń
w środowisku przyrodniczym poza lokalną zmianą szaty roślinnej i odlesieniem
niewielkich obszarów. Stopniowe upowszechnienie metody wypaleniskowej,
wzrost liczby ludności i szybsze zmianowanie pól mogły jednak przyczynić się
do powstania niewielkich, izolowanych powierzchni na trwale już odlesionych.
Lokalnie mogło więc dojść do wzrostu natężenia denudacji mechanicznej
zwłaszcza w obszarach o większych deniwelacjach. W okresie osadnictwa kultury
pucharów lejkowatych (KPL) wzrost zaludnienia, ekstensywny sposób uprawy
prowadzący do szybkiego przyrostu powierzchni pól, tworząca się lokalna sieć
dróg wskazują pośrednio na potencjalnie dużą ingerencję człowieka w środowisko
przyrodnicze w tym okresie neolitu. Wyraźne rozszerzenie obszarów rolnych na
wierzchowiny i stoki, wprowadzenie orki oraz rozwój dużych i gęsto zasiedlonych
regionów osadniczych przyczyniły się do wzrostu natężenia procesów denudacji
mechanicznej, głównie erozji linijnej i spłukiwania powierzchniowego (Milisauskas,
Kruk 1982, 1991). Powiększanie obszarów bezleśnych, szybka rotacja pól, a
także stopniowe wprowadzanie do hodowli dużych stad w znacznym stopniu
ograniczało regenerację naturalnych drzewostanów. Zmiany w środowisku
przyrodniczym w intensywnie użytkowanych regionach były prawdopodobnie bardzo
duże. Skala i tempo tych zmian prawdopodobnie były największe w obszarach
o znacznych wysokościach względnych i dużym nachyleniu stoków. Z procesami
zachodzącymi na stokach związana była akumulacja osadów klastycznych w dnach
dolin (Śnieszko, Grygierczyk 1991, Śnieszko 1996). Wyniki badań osadów młodszego
holocenu w obszarach lessowych wskazują, że przyspieszeniu denudacji na stokach
towarzyszyło różnicowanie środowisk sedymentacji osadów wewnątrz poszczególnych
regionów. Proces ten rozpoczął się właśnie w okresie osadnictwa KPL i trwał również
w czasach historycznych (Śnieszko 1984). System gospodarczy KPL był skuteczny
ekonomicznie, lecz bardzo niekorzystny dla środowiska przyrodniczego. Powiększanie
obszarów bezleśnych przyczyniło się do wzrostu znaczenia hodowli w gospodarce
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a następnie rozwoju kultur pasterskich (KCS). Prowadzone w tym okresie wypasy
dużych stad w systemie koczowniczym i półkoczowniczym stały się czynnikiem
utrwalającym, a także poszerzającym obszary odlesione.
Dużym przełomem w systemie gospodarczym było stopniowe wprowadzenie
brązu. Nie spowodowało to jednak całkowitego wycofania narzędzi kamiennych.
Przy stosunkowo niewielkim zaludnieniu i rozproszonym osadnictwie kultury
mierzanowickiej (KM) nastąpiło prawdopodobnie jedynie utrwalenie wcześniejszych
zmian w środowisku. Kolejnym okresem, w którym nastąpił wyraźny rozwój osadnictwa
w dorzeczu Nidzicy jest okres rozwoju kultury łużyckiej (KŁ). Nastąpiło wtedy wyraźne
rozszerzenie strefy eksploatacji osadniczej obszaru. Kolejny etap intensywnego
osadnictwa związany jest z okresem rzymskim. Upowszechnienie żelaznych narzędzi
ornych spowodowało wyraźny postęp w technice uprawy ziemi. Od okresu średniowiecza
rozpoczęły się najpoważniejsze zmiany w środowisku przyrodniczym. Z okresem tym
w wielu regionach Polski związany jest początek intensywnej akumulacji osadów
w dnach dolin (Kosmowska−Sufczyńska 1983; Śnieszko 1985, 1987, 1991;
Maruszczak 1988; Twardy 1995). Wzrost natężenia procesów spłukiwania i erozji
wąwozowej związany był z ustabilizowaniem stosunków społeczno−gospodarczych
rzutujących na upowszechnienie orki, wzrost wielkości pól oraz na rozwój sieci dróg.
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W celu poznania wykształcenia osadów budujących dno doliny dolnej Nidzicy
w latach 1999−2001 wykonano 30 wierceń o głębokości od 2,8 m do 7,6 m (ryc. 16).
Wykonano je w sześciu przekrojach dna doliny, przedstawiając zróżnicowanie miąższości
osadów, ich uziarnienie oraz zawartość węglanów i substancji organicznej. Wykonano
również interpretację podstawowych wskaźników sedymentologicznych: średniej
średnicy ziarn (Mz), odchylenia standardowego (δ1), skośności (Sk) oraz współczynnika
spłaszczenia rozkładu uziarnienia (KG) (Folk, Ward 1957). Umożliwiło to określenie
stopnia wysortowania osadów oraz ustalenie warunków ich transportu i sedymentacji.
Do charakterystyki budowy dna doliny wykorzystano również materiały archiwalne
z wierceń geologicznych i hydrogeologicznych. Zawarte w nich informacje należy
interpretować jednak z dużą ostrożnością. Brak danych sedymentologicznych w tych
profilach uniemożliwia szczegółową analizę osadów. Ich duża liczba pozwoliła jednak
na ogólną charakterystykę osadów w dnie doliny oraz określenie przybliżonej ich
miąższości. W wielu odcinkach doliny Nidzicy uzupełniają one informacje z badań
terenowych.

5.1. Budowa dna doliny Nidzicy w rejonie Hołdowca (I)
W rejonie Hołdowca zlokalizowane są 43 profile wierceń geologicznych
i hydrogeologicznych oraz trzy wiercenia własne: KW−5, KW−8, KW−9 (ryc. 17 A).
Wiercenie KW−5 o głębokości ok. 3 m położone jest w dystalnej (zewnętrznej) części
równiny zalewowej w odległości około 250 m od koryta Nidzicy. W spągu wykonanego
wiercenia występują piaski średnioziarniste, gliniaste. Są to osady słabo wysortowane
(δ1 od 1,45 do 1,9) o łącznej miąższości około 50 cm (ryc. 17 B). Zróżnicowanie
uziarnienia omawianych osadów może mieć związek z położeniem wiercenia KW−5
w niewielkiej odległości od stoków i piaszczystego poziomu terasowego, rozpoznanego
w materiałach archiwalnych. Poziom ten buduje 19 m seria utworów piaszczystych
43

44

Fig. 16. Map of wells drilled in the Lower Nidzica catchment during 1997−2001

Ryc. 16. Mapa rozmieszczenia wierceń wykonanych w dorzeczu dolnej Nidzicy w latach 1997−2001
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spoczywających bezpośrednio na podłożu mioceńskim. W wierceniu KW−5 powyżej
utworów piaszczystych występują osady drobnoziarniste. Początkowo jest to
węglanowy pył zwykły o miąższości ok. 20 cm, a następnie osady ilaste o miąższości
2,3 m. Zawartość substancji organicznej, węglanów oraz barwa tych utworów pozwala
na wyróżnienie w ich obrębie dwóch ogniw. Ogniwo dolne tworzy ciemny ił o
miąższości 1,2 m. Charakteryzuje się on znaczną zawartością węglanów (do 11,9%)
i substancji organicznej (do 3,9%). Znaczna zawartość substancji organicznej pozwala
na ich określenie jako osady mineralno−organiczne. Wartości wskaźników
sedymentologicznych wskazują na transport tych osadów w zawiesinie. Drugie
ogniwo stanowi ił i ił pylasty o miąższości ok. 1 m. Charakterystyczne dla nich jest
występowanie licznych konkrecji żelazistych, świadczących o procesach oksydo−
redukcyjnych. Osady te, zawierają do 5% węglanów i niewielką ilość substancji
organicznej (0,3%). Są to prawdopodobnie utwory powodziowe jak również proluwia
(Mz od 4,63 do 8,6). Osady tego ogniwa są niewarstwowane, a w stropie objęte są
procesami glebowymi. W dalszej części pracy tak wykształcone osady będą określane
jako mada mineralna. W wierceniach KW−8 i KW−9, mimo ich większej głębokości, nie
stwierdzono występowania utworów piaszczystych. W spągu tych wierceń występują
osady drobnoziarniste o znacznej zawartości węglanów (ryc. 17 C, D). Są to pył
zwykły lub ił. Powyżej w profilach litologicznych tych wierceń występują podobnie
wykształcone osady ilaste jak w wierceniu KW−5.
Podsumowując wykształcenie osadów budujących ten odcinek dna doliny
Nidzicy podkreślić należy zróżnicowanie ich miąższości. Podkreślają to także
przekroje wykonane na podstawie materiałów archiwalnych wierceń geologicznych
i hydrogeologicznych (ryc. 17 E, F, G, H). Mada mineralna charakteryzuje się
największą miąższością (1,65 m) w wierceniu KW−9, najmniejszą (1,1 m) w wierceniu
KW−5. Wskazuje to na bardziej intensywne nadbudowanie współczesnego dna doliny
Nidzicy w pobliżu koryta. Miąższość osadów mineralno−organicznych jest bardziej
zróżnicowana i wynosi ok. 1,2 m w wierceniu KW−5, 0,45 m w wierceniu KW−8
i 1,46 m w wierceniu KW−9. Prawdopodobnie jest to związane z topografią dna
doliny w okresie ich akumulacji. Spośród wierceń geologicznych i hydrogeologicznych
zlokalizowanych w analizowanym odcinku doliny Nidzicy 32 profile położone są
na równinie zalewowej (ryc. 17 A). Analiza tych wierceń pozwoliła na uzupełnienie
informacji o wykształceniu osadów budujących dno doliny. Szczególną uwagę zwrócono
na miąższość osadów oraz głębokość występowania utworów mioceńskich. Pozwoliło to
w przybliżeniu określić miąższość osadów czwartorzędowych w analizowanym odcinku
dna doliny. Utwory miocenu występują na zróżnicowanej głębokości, przeważnie 5−6
m, co pośrednio świadczyć może o kilkufazowej erozji w dnie doliny. Powyżej utworów
mioceńskich w dnie doliny Nidzicy występują osady gruboziarniste. Są to żwiry i piaski
o miąższości od 0,4 m do 3,6 m. Osady te zawierają otoczaki kwarcytów, piaskowców
(φ do 5 cm), margli, wapieni (φ do 2 cm) oraz rogowce. Powyżej żwirów i piasków
w dnie doliny Nidzicy występują osady drobnoziarniste. Strop analizowanych
profili budują osady mineralno−organiczne i pyły. Brak szczegółowych informacji
w materiałach archiwalnych uniemożliwia jednak pełną charakterystykę osadów.
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5.2. Budowa dna doliny Nidzicy
w rejonie Kazimierzy Małej (II)
W dnie doliny Nidzicy w rejonie Kazimierzy Małej w 2000 roku wykonano12
wierceń. W tym odcinku doliny zlokalizowany jest jeden profil wiercenia geologicznego
(nr 122). Materiały archiwalne z tego wiercenia wskazują na około 10 m miąższość
osadów czwartorzędowych w dnie doliny. Ze względu na dużą liczbę wierceń oraz
zróżnicowanie osadów, budowę dna doliny Nidzicy scharakteryzowano w dwóch
odcinkach. Pierwszy położony jest w lewej części równiny zalewowej i obejmuje
siedem wierceń, drugi odcinek, zlokalizowany jest po prawej stronie koryta Nidzicy
i obejmuje pięć wierceń (ryc. 18 A).
Wiercenie D−2 o głębokości 7 m położone jest w odległości ok. 30 m od
koryta Nidzicy. W spągu wiercenia występuje ogniwo żwirów piaszczystych. Ich
strop rozpoznano na głębokości 5 m poniżej współczesnego dna doliny. Są to
utwory średnio i słabo wysortowane, transportowane głównie poprzez saltację.
Osady te zawierają materiał skandynawski. Powyżej w profilu występują osady
drobnoziarniste. Ze względu na ich wykształcenie można podzielić je na trzy ogniwa.
Bezpośrednio na żwirach piaszczystych występuje pył zwykły. Charakteryzuje
go miąższość 1,95 m i znaczna zawartość węglanu wapnia (do 7,8%). Są to
utwory zawiesinowe (Mz od 4,6 do 4,9), słabo i bardzo słabo wysortowane (δ1
od 1,75 do 2,49). Drugie ogniwo stanowi ił, który charakteryzuje miąższość ok.
1,9 m i zróżnicowana zawartość CaCO3 (od 0,8% do 13,8%) oraz substancji
organicznej (1,3%−18,2%). Osady te zawierają do 9,8% piasku, w tym również
gruboziarnistego, co potwierdza bardzo słabe i słabe ich wysortowanie (δ1 od
1,09 do 2,11). Wartości średniej średnicy ziarn (Mz od 5,67 do 7,68) wskazują
na transport tych utworów głównie w zawiesinie. Osady te określono jako mineralno−
organiczne. Trzecie ogniwo tworzą pylasto−ilaste osady mady mineralnej o miąższości
1,17 m. Są one słabo wysortowane. Charakteryzuje je też mniejsza od niżej
występujących osadów zawartość węglanów (do 5,3%) i substancji organicznej (do
1,8%). Wzbogacenie osadów wiercenia D−2 we frakcje piaszczyste prawdopodobnie
związane jest z położeniem wiercenia blisko koryta. W tym odcinku doliny koryto
Nidzicy jest nieobwałowane, co współcześnie umożliwia dostawę grubszych osadów
na równinę zalewową w okresach wezbraniowych.
Wiercenie D−1 o głębokości 7,65 m zlokalizowane jest w odległości około 90
m od koryta Nidzicy. W spągu wiercenia występują żwiry piaszczyste o miąższości
conajmniej 2,7 m (ryc. 18 B). W dnie doliny Nidzicy rozpoznano je na głębokości
4,55 m. W wykonywanych wierceniach nie osiągnięto ich spągu. Podobnie jak w
wierceniu D−2 osady te zawierają materiał skandynawski. Są to utwory o wysokim
stopniu wysortowania (δ1 od 0,18 do 0,84), a wartości średniej średnicy ziarn wskazują
na ich transport głównie poprzez trakcję (Mz do 0,41). Niskie wartości współczynnika
KG (do 0,61) potwierdzają okresowo szybką akumulację tych osadów. Powyżej żwirów
piaszczystych w wierceniu D−1 rozpoznano pył zwykły o większej w stosunku do niżej
leżących utworów zawartości węglanów oraz substancji organicznej. Wyżej w profilu
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występuje ogniwo osadów mineralno−organicznych, a następnie mada mineralna.
Osady mineralno−organiczne wykształcone są jako ił i pył zwykły o zróżnicowanej
zawartości węglanów (0,9%−13,8%) oraz substancji organicznej (4%−14%). Znaczna
zawartość CaCO3 może wskazywać na sedymentację tych osadów w podmokłym
zagłębieniu na równinie zalewowej. Miąższość utworów mineralno−organicznych
w wierceniu D−1 wynosi ok. 2,5 m i jest ona większa niż w wierceniu D−2.
Madę mineralną tworzą natomiast osady ilasto−pylaste o miąższości ok. 1 m
(Mz od 5,86 do 7,29).
Wiercenie D−3 o głębokości 5,8 m położone jest w odległości 140 m od koryta
Nidzicy. W spągu wiercenia występują utwory gruboziarniste o miąższości 2,75
m. Wykształcone są one jako średnio wysortowane piaski luźne i żwir piaszczysty
(δ1 od 0,76 do 1,03). Osady te zawierają materiał skandynawski o średnicy do 3 cm.
Utwory te występują na głębokości około 3 m poniżej współczesnego dna doliny,
a więc zdecydowanie płycej niż w wierceniach D−1 i D−2. Wartości średniej
średnicy ziarn wskazują na transport tych osadów głównie poprzez trakcję i saltację
(Mz od 0,48 do 1,15). Powyżej w profilu litologicznym występują przeważnie
utwory drobnoziarniste. Można je podzielić na trzy ogniwa. Bezpośrednio na
piaskach i żwirach występuje pył zwykły o niewielkiej miąższości (ok. 1,5% CaCO3,
0,7% substancji organicznej). Drugie ogniwo tworzą osady mineralno−organiczne
o miąższości 1,7 m. Charakteryzują się one znacznym zróżnicowaniem zawartości
węglanów i substancji organicznej. Najwyższe ogniwo o miąższości ok. 1 m stanowią
osady mady mineralnej. Są to ił, pył ilasty i piaski słabo gliniaste.
Wiercenie D−4 o głębokości 6 m wykonano w odległości prawie 200 m od
koryta Nidzicy. Charakteryzuje go duże zróżnicowanie uziarnienia osadów (ryc. 18 C).
W spągu wiercenia występują utwory gruboziarniste, piaszczysto−żwirowe. Zawierają
one materiał skandynawski. Osady te wykształcone są jako żwiry piaszczyste, piaski
luźne i słabo gliniaste oraz jako gliny piaszczyste. Łączna ich miąższość wynosi 5,3 m.
Zróżnicowanie średniej średnicy utworów gruboziarnistych wskazuje, że są to osady
korytowe, transportowane głównie poprzez trakcję (Mz od 0,39 do 0,58). Wyżej
w profilu występują utwory drobnoziarniste o miąższości 70 cm. Wiercenie D−4,
w porównaniu z wierceniami D−1, D−2, D−3, wyraźnie różni się wykształceniem
osadów w poszczególnych jego częściach. Występują w nim głównie żwiry piaszczyste
przewarstwione utworami drobnoziarnistymi. Takie wykształcenie osadów i ich
sekwencja w całym profilu wskazują na wielokrotną zmianę warunków ich transportu
i akumulacji.
Wiercenie D−7 o głębokości 4,4 m, zlokalizowane jest w odległości około 280 m
od koryta Nidzicy. W dnie doliny na głębokości 3,8 m występują żwiry piaszczyste (ryc.
18 D). Wyżej w wierceniu rozpoznano osady o bardzo zróżnicowanym uziarnieniu.
Wykształcone są one jako piaski i gliny piaszczyste (δ1 od 1,59 do 2,58). Powyżej
w wierceniu D−7 występują piaski słabo gliniaste o podwyższonej zawartości substancji
organicznej (1,9%) oraz osady ilasto−pylaste mady mineralnej o niewielkiej miąższości
(53 cm). Wiercenie D−8 o głębokości 4,6 m położone jest w odległości około 350 m
od koryta Nidzicy. Charakteryzuje go podobne wykształcenie osadów jak w wierceniu
D−7. Natomiast w wierceniu D−9 jedynie w jego dolnej części występują średnio
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i bardzo słabo wysortowane piaski luźne oraz gliny o łącznej miąższości ok. 1,5
m. Powyżej profil litologiczny tworzą osady drobnoziarniste o miąższości ok. 3,5
m. Są to naprzemianległe warstwy pyłu zwykłego i iłu. Miąższość poszczególnych
warstw piaszczystych przeważnie wynosi kilka cm, a warstw ilastych dochodzi do
kilkudziesięciu cm. W stropie wiercenia D−9 występuje mada mineralna o miąższości
45 cm.
W analizowanym odcinku dna doliny po prawej stronie koryta Nidzicy wykonano
pięć wierceń o głębokości od 2,83 m do 6,65 m. Najbliżej koryta, w odległości 35 m,
zlokalizowane jest wiercenie D−11. Rozpoznane w nim osady są podobnie wykształcone
jak wierceniach D−1, D−2 i D−3. W spągu wiercenia występują piaski słabo gliniaste
(ryc. 18 E). Są to osady słabo wysortowane (δ1 od 1,82 do 1,96), zawierające do 32%
frakcji żwiru. Bezpośrednio na piaskach występują naprzemianległe warstwy pyłu
zwykłego i iłu pylastego o łącznej miąższości ok. 3 m. Zawierają one do 18,8% CaCO3
oraz niewielką ilość substancji organicznej (do 1%). Powyżej w profilu występują osady
mineralno−organiczne o miąższości 1,65 m. Wykształcone są one przeważnie jako ił
i ił pylasty. Strop wiercenia tworzy mada mineralna o miąższości 1,65 m.
W wierceniu D−12 o głębokości 5,8 m na piaskach gliniastych mocnych również
występują węglanowe utwory drobnoziarniste o miąższości około 3 m. Są one
wykształcone, podobnie jak w profilu D−11, jako pył ilasty i ił pylasty. Są to osady
przeważnie słabo wysortowane i charakteryzują się znaczną zawartością węglanów
(do 15%). Powyżej w wierceniu występują osady mineralno−organiczne o miąższości
ok. 1,5 m. Są to iły przewarstwione piaskami luźnymi. W obrębie osadów mineralno−
organicznych występują przewarstwienia dobrze rozłożonych torfów. Strop wiercenia
tworzy mada mineralna. Jej miąższość jest nieznacznie mniejsza niż w wierceniu
D−11. Profil litologiczny wiercenia D−13 o głębokości 2,83 m tworzą osady podobnie
wykształcone jak w wyżej omówionych wierceniach. Charakterystyczna jest dla niego
zdecydowanie mniejsza miąższość utworów mineralno−organicznych (70 cm).
W spągu wiercenia D−10 na głębokości 5,2 m występują żwiry piaszczyste.
Na podobnej głębokości występowały utwory gruboziarniste w profilach D−1 i
D−2 zlokalizowanych po lewej stronie koryta Nidzicy. Są to osady średnio i słabo
wysortowane, transportowane głównie poprzez saltację (Mz 0,58). Niskie wartości
współczynnika KG wskazują na szybką akumulację tych utworów. Powyżej w
wierceniu D−10 występują osady drobnoziarniste wykształcone podobnie jak w
omówionych poprzednio wierceniach. Bezpośrednio na żwirach piaszczystych
występuje ogniwo węglanowych utworów pylastych o miąższości ok. 2,3 m. Powyżej
w wierceniu D−10 rozpoznano ogniwo osadów mineralno−organicznych o miąższości
1,7 m. Strop wiercenia tworzy natomiast mada mineralna o miąższości ok. 1,3 m.
Wiercenie D−14 charakteryzuje podobne wykształcenie budujących go osadów. Na
głębokości 3,65 m występują żwiry piaszczyste. Powyżej piaski gliniaste lekkie, a
następnie osady mineralno−organiczne i mada mineralna.
Podsumowując budowę dna doliny Nidzicy w rejonie Kazimierzy Małej
stwierdzić można, że wykształcenie osadów oraz ich miąższość uwarunkowana jest
starszą rzeźbą fluwialną dna doliny. Zróżnicowana głębokość występowania osadów
gruboziarnistych potwierdza również obecność kopalnych ostańców erozyjnych. Są
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Ryc. 17. Wiercenia archiwalne i własne w dnie doliny dolnej Nidzicy w rejonie Hołdowca
(odcinek I)
Fig. 17. Research−own and other wells in the Lower Nidzica catchment near Hołdowiec (reach I)

A – lokalizacja wierceń (objaśnienia jak na Ryc. 5). B, C, D – skład mechaniczny osadów, zawartość
węglanów i substancji organicznej. I Profil litologiczny osadów: 1−piaski luźne, 2−piaski słabo
gliniaste, 3−piaski gliniaste lekkie, 4−piaski gliniaste mocne, 5−pył zwykły, 6−pył ilasty, 7−ił, 8−ił pylasty.
II. Skład mechaniczny osadów: 1−piasek gruby (1,0−0,5 mm), 2−piasek średni (0,5−0,25 mm),
3−piasek drobny (0,25−0,10 mm), 4−pył gruby (0,10−0,05 mm), 5−pył drobny (0,05−0,02 mm),
6−ił gruby (0,02−0,006 mm), 7−ił drobny (0,006−0,002 mm), 8−ił koloidalny (<0,002 mm).
E, F, G – uproszczony przekrój dna doliny na podstawie wybranych wierceń archiwalnych: 1−pył, 2−pył
piaszczysty, 3−osady mineralno−organiczne, 4−glina, 5−żwir, 6−ił. H – uproszczony przekrój dna doliny na
podstawie wierceń KW−5, KW−8, KW−9: 1−mada mineralna, 2−osady mineralno−organiczne, 3−ił, 4−pył,
5−piasek.
A – well sites (description as in Fig. 5). B, C, D – lithological profiles of sediments, carbonate
and organic contents. I. Lithological profile of deposits: 1−loose sand, 2−sand with some loam,
3−light sand with loam, 4−strong sand with loam, 5−regular silt, 6−clay−silt, 7−clay, 8−clay with silt.
II. Mechanical composition of deposits: 1−thick−grain sand (1,0−0,5 mm), 2−medium sand
(0,5−0,25 mm), 3−fine sand (0,25−0,1 mm), 4−thick silt (0,10−0,05 mm), 5−fine silt (0,05−0,02 mm),
6−thick clay (0,02−0,006 mm), 7−fine clay (0,006−0,002 mm), 8−colloidal clay (<0,002 mm).
E, F, G – simplified valley−floor cross−section based on selected archival wells: 1−silt, 2−sandy silt,
3−mineral−organic deposits, 4−loam, 5−gravel, 6−clay. H – simplified valley−floor cross−section based on
wells KW−5, KW−8 and KW−9: 1−mineral fluvisol, 2−mineral−organic deposits, 3−clay, 4−silt, 5−sand.

Ryc. 18. Wiercenia archiwalne i własne w dnie doliny dolnej Nidzicy w rejonie Kazimierzy
Małej (odcinek II)
Fig. 18. Research−own and other wells in the Nidzica valley−floor near Kazimierza Mała (reach II)

A – lokalizacja wierceń (objaśnienia jak na Ryc. 5). B, C, D, E, F, G – skład mechaniczny osadów,
zawartość węglanów i substancji organicznej w wybranych profilach. I. Profil litologiczny osadów:
1−żwir piaszczysty, 2−żwir gliniasty, 3−piaski luźne, 4−piaski słabo gliniaste, 5−piaski gliniaste lekkie,
6−piaski gliniaste mocne, 7−pył zwykły, 8−pył ilasty, 9−ił, 10−ił pylasty, 11−glina pylasta, 12−glina piaszczysta,
13−glina lekka, 14−glina średnia, 15−glina ciężka. II. Skład mechaniczny osadów: 1−żwir (>1 mm),
2−piasek gruby (1,0−0,5 mm), 3−piasek średni (0,5−0,25 mm), 4−piasek drobny (0,25−0,10 mm), 5−pył gruby
(0,10−0,05 mm), 6−pył drobny (0,05−0,02 mm), 7−ił gruby (0,02−0,006 mm), 8−ił drobny (0,006−0,002
mm), 9−ił koloidalny (<0,002 mm). H – uproszczony przekrój dna doliny: 1−mada mineralna, 2−osady
mineralno−organiczne, 3−ił, 4−pył, 5−glina, 6−piasek, 7−żwir.
A – well sites (description as in Fig. 5). B, C, D, E, F, G – selected lithological sediment profiles
carbonate and organic matter content. I. Lithological sediment profile: 1−sandy gravel, 2−loam gravel,
3−loose sand, 4−low−loam sand, 5−light loam−sand, 6−strong loam−sand, 7−regular silt, 8−clay−silt, 9−clay,
10−clay with silt, 11−loam with silt, 12−sandy loam, 13−light loam, 14−medium loam, 15−heavy loam.
II. Mechanical sediment content: 1−gravel (>1 mm), 2−thick−grained sand (1,0−0,5 mm), 3−medium
−grained sand (0,5−0,25 mm), 4−fine−grained sand (0,25−0,10 mm), 5−large−grained silt
(0,10−0,05 mm), 6−fine−grained silt (0,05−0,02 mm), 7−large−grained clay (0,02−0,006 mm),
8−fine−grained clay (0,006−0,002 mm), 9−colloidal clay (<0,002 mm). H – simplified valley−floor section:
1−mineral fluvisol, 2−mineral−organic deposits, 3−clay, 4−silt, 5−loam, 6−sand, 7−gravel.
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one nadbudowane osadami drobnoziarnistymi o zróżnicowanej zawartości węglanów
i substancji organicznej. Wykształcenie profili litologicznych wskazuje na pokrywowe
występowanie ogniwa utworów mineralno−organicznych i mady mineralnej w obrębie
całego dna doliny (ryc. 18 F). Przewarstwienia organiczne o zróżnicowanej miąższości
a także różna głębokość ich występowania jest świadectwem istnienia lokalnych
obniżeń, podmokłości oraz płatowym rozwoju torfowisk na równinie zalewowej.
Charakterystyczny jest również dla tego odcinka dna doliny wzrost miąższości mady
mineralnej w pobliżu koryta Nidzicy.

5.3. Budowa dna doliny Nidzicy w rejonie Cła (III)
W analizowanym odcinku dna doliny Nidzicy zlokalizowane jest jedno wiercenie
geologiczne oraz dwa profile wykonane w 2001 roku (ryc. 19 A). Miąższość utworów
czwartorzędowych w analizowanym odcinku doliny wynosi ok. 12 m (wiercenie nr
77). W spągu wiercenia C−1 występują piaski luźne (ryc. 19 B). Są to osady średnio
wysortowane, transportowane głównie poprzez saltację (Mz 0,53). Powyżej w
wierceniu występują utwory drobnoziarniste o miąższości 1,2 m. Charakteryzują się one
znaczną zawartością węglanu wapnia (do 6,2%) oraz niewielką zawartością substancji
organicznej. Powyżej węglanowych utworów drobnoziarnistych występują piaski luźne.
W porównaniu z utworami występującymi w spągu wiercenia nie zawierają one frakcji
żwirowej i charakteryzują się dobrym wysortowaniem (δ1 0,5). Głównie są to piaski
grubo− i średnioziarniste. Wyżej w profilu C−1 występują utwory ilaste o miąższości
ok. 60 cm. W całym wierceniu C−1 wyraźnie wyróżniają się one stosunkowo
dużą zawartością węglanów (15,5%) i substancji organicznej (5,7%). W stropie
analizowanego wiercenia występują pylaste i ilaste osady mady mineralnej. Łącznie
ich miąższość wynosi ok. 1,3 m. Wiercenie C−2 o głębokości 3,55 m położone jest
w odległości 150 m od koryta Nidzicy. W spagu wiercenia występują żwiry gliniaste.
Zawierają one prawie 30% frakcji ilastych i około 10% pyłu (ryc. 19 C). Są to utwory
bardzo słabo wysortowane, transportowane zarówno poprzez saltację jak również
w zawiesinie. Bezpośrednio na żwirach gliniastych występują pyły o miąższości 1,6
m. Charakteryzują się one znaczną zawartością węglanu wapnia (do 6,2%). Powyżej
występują utwory mineralno−organiczne o miąższości ok. 80 cm. Zawierają one do
10,5% substancji organicznej i do 8% CaCO3. Strop wiercenia C−2 tworzą ilaste
osady mady mineralnej.
Porównując wykształcenie osadów w wierceniach C−1 i C−2 zauważyć należy
zróżnicowanie miąższości ogniwa mady mineralnej i osadów mineralno−organicznych
(ryc. 19 D). Mada mineralna charakteryzuje się większą miąższością w wierceniu C−1.
Wskazuje to podobnie jak w rejonie Hołdowca i Kazimierzy Małej na nadbudowywanie
równiny zalewowej w pobliżu koryta Nidzicy. Natomiast osady mineralno−organiczne
mają nieznacznie większą miąższość w profilu C−2. Wzbogacenie osadów wiercenia
C−1 we frakcje piaszczyste może mieć związek z jego położeniem bliżej koryta
Nidzicy, co zadecydowało o okresowej dostawie grubszego materiału. Na wyraźne
nadbudowanie równiny zalewowej w pobliżu koryta Nidzicy wskazują także materiały
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archiwalne z profilu geologicznego nr 77.

5.4. Budowa dna doliny Nidzicy w rejonie Bejsc (IV)
W rejonie Bejsc w 2001 roku wykonano 6 wierceń: B−1, B−2, B−3, B4−, B−5, B−6.
W szczegółowej analizie uwzględniono jedynie wiercenia zlokalizowane w dnie doliny
(ryc. 20 A). Wiercenie B−2 o głębokości 6,3 m wykonano w odległości około 200 m
od dużego rowu melioracyjego. Profil litologiczny tworzą tu osady o zróżnicowanym
uziarnieniu (ryc. 20 B). W spągu wiercenia występują osady ilaste i pylaste o łącznej
miąższości 95 cm. Powyżej w profilu występuje żwir gliniasty o miąższości 45 cm.
Są to osady bardzo słabo wysortowane. Wyżej w profilu rozpoznano gliny piaszczyste
i piaski gliniaste o łącznej miąższości 3 m. Przewarstwione są one utworami ilastymi.
Miąższość poszczególnych przewarstwień ilastych wynosi od kilkunastu do 40 cm.
Zarówno utwory piaszczyste jak i ilaste charakteryzują się znaczną zawartością CaCO3.
Powyżej w wierceniu B−2 występują drobnoziarniste osady mineralno−organiczne
o miąższości około 2 m. Strop wiercenia tworzą ilasto−pylaste osady mady mineralnej
o miąższości ok. 1,3 m.
Wiercenie B−3 o głębokości 3,5 m zlokalizowane jest po lewej stronie koryta
Nidzicy (ryc. 20 C). W spągu wiercenia występują osady ilaste i pylaste o miąższości
1,4 m. Przewarstwione są one gliną średnią. Kolejno w górę profilu, podobnie jak
w wierceniu B−2, występują osady drobnoziarniste o zróżnicowanej zawartości
węglanów i substancji organicznej. Są to ił pylasty i pył ilasty. W stropie wiercenia
tworzą one ogniwo mady mineralnej o miąższości ok. 1 m.
Wiercenie B−4 o głębokości 4,25 m zlokalizowane jest w obrębie ostańca
erozyjnego o wysokości względnej 1,5 m. W spągu wiercenia występują piaski luźne
o miąższości 50 cm (ryc. 20 D). Są to osady słabo wysortowane transportowane
poprzez saltację i trakcję. Powyżej w profilu występują osady o bardzo zróżnicowanym
uziarnieniu i bardzo słabym wysortowaniu (δ1 2,4). Wykształcone są one jako glina
średnia o miąższości 1,2 m. Powyżej w profilu litologicznym występują utwory
wyłącznie drobnoziarniste o miąższości ok. 2,6 m. Osady te zawierają do 3% CaCO3
i do 1% substancji organicznej.
W spągu wiercenia B−5 o głębokości 4,5 m występują piaski słabo gliniaste.
Osadów tych nie przewiercono w dnie doliny Nidzicy. Wartości średniej średnicy ziaren
(Mz 0,81) wskazują, że są to utwory transportowane głównie poprzez saltację. Powyżej
w profilu występują osady piaszczysto−ilaste o miąższości 2,4 m. Są to piaski luźne
przewarstwione iłem i iłem pylastym. Wyżej w analizowanym wierceniu występuje
glina średnia o miąższości 75 cm. Są to osady o najniższym stopniu wysortowania
w całym profilu (δ1 3). Strop profilu tworzą również osady o znacznym zróżnicowaniu
uziarnienia.
W spągu wiercenia B−6 występują piaski luźne i glina lekka (ryc. 20 E). Są to
osady transportowane zarówno poprzez saltację jak i w zawiesinie (Mz 0,53 do 1,21).
Charakteryzuje je też zróżnicowany stopień wysortowania (δ1 od 0,64 do 2,95). Powyżej
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znaczną zawartością węglanu wapnia (do 16,6%). Strop analizowanego
wiercenia tworzy ił o miąższości około 1,6 m.
Analizując wykształcenie osadów budujących dno doliny Nidzicy w rejonie
miejscowości Bejsce podkreślić szczególnie należy ich zróżnicowanie w wierceniach
B−4, B−5, B−6. W profilu B−4 brak jest ogniwa mady mineralnej (ryc. 20 F). Występuje
ono natomiast w wierceniach B−5 (58 cm) i B−6 (103 cm). W profilu B−6 mada
mineralna jest wykształcona jako pył ilasty z domieszką około 9% piasku, natomiast
w wierceniu B−5 tworzą ją osady zawierające ponad 39% piasku. Takie zróżnicowanie
osadów w analizowanym odcinku dna doliny wskazywać może, że ostaniec erozyjny,
na którym zlokalizowane jest wiercenie B−4, nie został objęty akumulacją osadów
tworzących w innych wierceniach madę mineralną. Głębokość występowania utworów
gruboziarnistych jest również bardzo wyraźnie zróżnicowana i wynosi: od 3,75 m
do ponad 6 m.

5.5. Budowa dna doliny Nidzicy w rejonie Morawian (V)
W analizowanym odcinku dna doliny Nidzicy w 2001 roku wykonano cztery
wiercenia (M−1, M−2, M−3, M−4) o głębokości od 3,3 m do 5,08 m (ryc. 21 A).
W spągu wiercenia M−1 występują osady gruboziarniste. Wykształcone są one jako żwir
gliniasty oraz żwir piaszczysty i zawierają do 72% frakcji szkieletowych (ryc. 21 B). Osady
te charakteryzują się bardzo zróżnicowanym stopniem wysortowania od średniego do
bardzo słabego (δ1 od 0,52 do 3,08). Średnia średnica ziarn (Mz) przyjmuje wartości
od 0,33 do 0,49 dla żwirów piaszczystych i nieco powyżej 2 dla żwirów gliniastych.
Osady te transportowane były prawdopodobnie zarówno poprzez trakcję jak również
saltację oraz w zawiesinie. Powyżej w profilu występują osady piaszczyste o miąższości
96 cm. Są one przewarstwione utworami ilasto−pylastymi. Osady te charakteryzują
się słabym i bardzo słabym wysortowaniem od (δ11,03 do 3,25). Powyżej w wierceniu
rozpoznano ogniwo osadów drobnoziarnistych. W dolnej części ogniwa osady
te zawierają ok. 13,4% CaCO3, wyżej już tylko 2,1%. W stropie analizowanego
wiercenia M−1występują pylaste osady mady mineralnej o miąższości 75 cm.
Wiercenie M−2 o głębokości 5 m zlokalizowane jest w odległości około 50 m
od koryta Nidzicy. W porównaniu z wierceniem M−1 osady rozpoznane w wierceniu
M−2 charakteryzują się zdecydowanie mniejszym zróżnicowaniem uziarnienia (ryc.
21 C). W profilu litologicznym przeważają utwory piaszczyste. Są to zarówno osady
zawiesinowe jak również transportowane poprzez saltację. Charakteryzują się one
zazwyczaj słabym i bardzo słabym wysortowaniem. Jedynie w spągu wiercenia
występują przewarstwienia żwirów piaszczystych (Mz 0,49 i 0,34) zawierających
materiał skandynawski. W analizowanym wierceniu trudno jest wyróżnić ogniwo
osadów mineralno−organicznych. Jedynie osady występujące w stropie wiercenia
M−2 charakteryzują się podwyższoną zawartością substancji organicznej (1,8%).
Również osady mady mineralnej w tym wierceniu są bardziej gruboziarniste niż w
innych wierceniach wykonanych w tym odcinku dna doliny.
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Ryc. 19. Wiercenia archiwalne i własne w dnie doliny dolnej Nidzicy w rejonie Cła
(odcinek III)
Fig. 19. Research−own and other wells drilled in the Nidzica valley−floor near Cło
(reach III)
A – lokalizacja wierceń (objaśnienia jak na Ryc. 5). B, C – skład mechaniczny osadów, zawartość
węglanów i substancji organicznej. I. Profil litologiczny osadów: 1−żwir piaszczysty, 2−piaski luźne,
3−pył zwykły, 4−pył ilasty, 5−ił, 6−ił pylasty. II. Skład mechaniczny osadów: 1−żwir (>1 mm), 2−piasek
gruby (1,0−0,5 mm), 3−piasek średni (0,5−0,25 mm), 4−piasek drobny (0,25−0,10 mm), 5−pył
gruby (0,10−0,05 mm), 6−pył drobny (0,05−0,02 mm), 7−ił gruby (0,02−0,006 mm), 8−ił drobny
(0,006−0,002 mm), 9−ił koloidalny (<0,002 mm). D – Uproszczony przekrój dna doliny: 1−mada mineralna,
2−osady mineralno−organiczne, 3−ił, 4−pył, 5−piasek, 6−żwir.
A – well sites (description as in Fig. 5). B, C – selected lithological sediment profiles, carbonate and
organic matter content. I. Lithological sediment profile: 1−sandy gravel, 2−loose sand, 3−regular silt,
4−clay−silt, 5−clay, 6−clay with silt. II. Mechanical sediment content: 1−gravel (>1 mm), 2−thick−grained
sand (1,0−0,5 mm), 3−medium−grained sand (0,5−0,25 mm), 4−fine−grained sand (0,25−0,10 mm),
5−large−grained silt (0,10−0,05 mm), 6−fine−grained silt (0,05−0,02 mm), 7−large−grained clay
(0,02−0,006 mm), 8−fine−grained clay (0,006−0,002 mm), 9−colloidal clay (<0,002 mm).
D – simplified valley−floor section: 1−mineral fluvisol, 2−mineral−organic deposits, 3−clay, 4−silt, 5−sand,
6−gravel.

Ryc. 20. Wiercenia własne wykonane w dnie doliny dolnej Nidzicy w rejonie Bejsc
(odcinek IV)
Fig. 20. Research−own wells drilled in the Nidzica valley−floor near Bejsce (reach IV)
A – lokalizacja wierceń (objaśnienia jak na Ryc. 5). B, C, D, E – skład mechaniczny osadów, zawartość
węglanów i substancji organicznej w wybranych profilach: I. Profil litologiczny osadów: 1−żwir piaszczysty,
2−żwir gliniasty, 3−piaski luźne, 4−piaski słabo gliniaste, 5−piaski gliniaste lekkie, 6−piaski gliniaste
mocne, 7−pył zwykły, 8−pył ilasty, 9−ił, 10−ił pylasty, 11−glina pylasta, 12−glina piaszczysta, 13−glina
lekka, 14−glina średnia, 15−glina ciężka. II. Skład mechaniczny osadów: 1−żwir (>1 mm), 2−piasek
gruby (1,0−0,5 mm), 3−piasek średni (0,5−0,25 mm), 4−piasek drobny (0,25−0,10 mm), 5−pył gruby
(0,10−0,05 mm), 6−pył drobny (0,05−0,02 mm), 7−ił gruby (0,02−0,006 mm), 8−ił drobny
(0,006−0,002 mm), 9−ił koloidalny (<0,002 mm). F – Uproszczony przekrój dna doliny: 1−mada mineralna,
2−osady mineralno−organiczne, 3−ił, 4−pył, 5−glina, 6−piasek, 7−żwir.
A – well sites (description as in Fig. 5). B, C, D, E − selected lithological sediment profiles, carbonate
and organic matter content. I. Lithological sediment profile: 1−sandy gravel, 2−gravel with loam, 3−
loose sand, 4−low−loam sand, 5−light loam−sand, 6−strong loam−sand, 7−regular silt, 8−clay−silt, 9−clay,
10−clay with silt, 11−loam with silt, 12−sandy loam, 13−light loam, 14−medium loam, 15−heavy loam.
II. Mechanical sediment content: 1−gravel (>1 mm), 2−thick−grained sand (1,0−0,5 mm),
3−medium−grained sand (0,5−0,25 mm), 4−fine−grained sand (0,25−0,10 mm), 5−large−grained silt
(0,10−0,05 mm), 6−fine−grained silt (0,05−0,02 mm), 7−large−grained clay (0,02−0,006 mm),
8−fine−grained clay (0,006−0,002 mm), 9−colloidal clay (<0,002 mm). F – Simplified valley−floor section:
1−mineral fluvisol, 2−mineral−organic deposits, 3−clay, 4−silt, 5−loam, 6−sand, 7−gravel.
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Ryc. 21. Wiercenia wykonane w dnie doliny dolnej Nidzicy w rejonie Morawian (odcinek V)
Fig. 21. Wells drilled in the Nidzica valley−floor near Morawiany (reach V)
A – lokalizacja wierceń (objaśnienia jak na Ryc. 5). B, C, D, E – skład mechaniczny osadów, zawartość
węglanów i substancji organicznej. I. Profil litologiczny osadów: 1−żwir piaszczysty, 2−żwir gliniasty,
3−piaski luźne, 4−piaski słabo gliniaste, 5−piaski gliniaste lekkie, 6−piaski gliniaste mocne, 7−pył zwykły,
8−pył ilasty, 9−ił, 10−ił pylasty, 11−glina pylasta, 12−glina piaszczysta, 13−glina lekka, 14−glina średnia,
15−glina ciężka. II. Skład mechaniczny: 1−żwir (>1 mm), 2−piasek gruby (1,0−0,5 mm), 3−piasek
średni (0,5−0,25 mm), 4−piasek drobny (0,25−0,10 mm), 5−pył gruby (0,10−0,05 mm), 6−pył drobny
(0,05−0,02 mm), 7−ił gruby (0,02−0,006 mm), 8−ił drobny (0,006−0,002 mm), 9−ił koloidalny
(<0,002 mm). F – uproszczony przekrój dna doliny: 1−mada mineralna, 2−osady mineralno−organiczne,
3−ił, 4−pył, 5−piasek, 6−żwir.
A – well sites (description as in Fig. 5). B, C, D, E – lithological deposit profiles, carbonate and
organic matter content. I. Lithological sediment profile: 1−sandy gravel, 2−loam gravel, 3−loose sand,
4−low−loam sand, 5−light loam−sand, 6−strong loam−sand, 7−regular silt, 8−clay−silt, 9−clay, 10−clay
with silt, 11−loam with silt, 12−sandy loam, 13−light loam, 14−medium loam, 15−heavy loam.
II. Mechanical content: 1−gravel (>1 mm), 2−thick−grained sand (1,0−0,5 mm), 3−medium−grained
sand (0,5−0,25 mm), 4−fine−grained sand (0,25−0,10 mm), 5−large−grained silt (0,10−0,05 mm),
6−fine−grained silt (0,05−0,02 mm), 7−large−grained clay (0,02−0,006 mm), 8−fine−grained clay
(0,006−0,002 mm), 9−colloidal clay (<0,002 mm). F – simplified valley−floor section: 1−mineral fluvisol,
2−mineral−organic deposits, 3−clay, 4−silt, 5−sand, 6−gravel.
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w profilu występują piaski gliniaste słabo wysortowane (δ1 od 1,6 do 1,9) o miąższości
32 cm. Kolejno w górę profilu występują utwory drobnoziarniste o miąższości ok.
2 m. Wykształcone są one jako ił, pył ilasty oraz ił pylasty. Osady te charakteryzują
się Po przeciwnej stronie koryta Nidzicy zlokalizowane są dwa wiercenia M−3 i M−4.
Ich profile litologiczne wykazują pomiędzy sobą duże podobieństwo, a równocześnie
odróżniają się od wierceń M−1 i M−2 (ryc. 21 F). W spągu wiercenia M−3 występują
żwiry piaszczyste. Są one przewarstwione pyłem lub gliną pylastą (ryc. 21 D). Są
to zarówno osady korytowe transportowane poprzez trakcję jak również utwory
zawiesinowe (Mz od 0,41 do 5,38). Osady te charakteryzują się również znaczną
zawartością węglanów − przeważnie kilkanaście %. Powyżej utworów gruboziarnistych
występują osady ilaste i pylaste o miąższości ok. 2,8 m. Osady te zawierają ok.
4,6% CaCO3 i 18,1% substancji organicznej. W stropie wiercenia M−3 występuje ił
pylasty stanowiący ogniwo mady mineralnej o miąższości ok. 1,2 m. Wiercenie M−4
o głębokości 3,3 m położone jest w bliżej koryta Nidzicy (ryc. 21 E). W spągu tego
wiercenia występują: glina piaszczysta oraz piasek pylasty. Łączna ich miąższość
wynosi 45 cm (δ1 od 2,09 do 2,7). Wyżej w analizowanym wierceniu występują
osady drobnoziarniste. Początkowo jest to pył i ił o znacznej zawartości węglanów
(do 11,3% CaCO3), łącznie ich miąższość wynosi ok. 80 cm. Następnie w profilu
rozpoznano ogniwo osadów mineralno−organicznych o miąższości ok. 1 m. Strop
wiercenia M−4 tworzą natomiast osady pylasto−ilaste mady mineralnej o miąższości
około 1 m.

5.6. Budowa dna doliny w odcinku ujściowym Nidzicy (VI)
Budowę dna doliny Nidzicy w jej ujściowym odcinku rozpoznano w
trzech wierceniach: Ł−1, Ł−2, Ł−3. Stwierdzono w nich występowanie osadów
bezwęglanowych. Przeważnie są to piaski luźne i gliniaste charakteryzujące się
zróżnicowanym stopniem wysortowania (δ1 od 0,44 do 2,53). Jedynie w stropie
wykonanych wierceń występują osady drobnoziarniste: ił i ił pylasty o łącznej
miąższości około 1−1,5 m. W wykonanych wierceniach jak również w dostępnych
materiałach archiwalnych z tego odcinka dna doliny Nidzicy nie stwierdzono
występowania ogniwa osadów mineralno−organicznych. We wszystkich trzech
profilach poniżej osadów pylastych i ilastych o żółto−brązowej barwie występują
bowiem jedynie bezwęglanowe utwory piaszczyste. Takie zróżnicowanie osadów
wyraźnie odróżnia ten odcinek doliny od wyżej omówionych (odcinki I−V).
Współcześnie oraz prawdopodobnie w przeszłości odcinek dna doliny Nidzicy
położony poniżej mostu drogowego w Ławach rozwijał się pod dużym wpływem
procesów fluwialnych zachodzących w dolinie Wisły. Zdecydowanie mniejsza
szerokość równiny zalewowej w rejonie miejscowości Ławy (nawet <250 m)
prawdopodobnie nie sprzyjała szerokiemu i długotrwałemu zatrzymywaniu wody
i osadów powodziowych na równinie zalewowej. Większy spadek dna nie sprzyjał
również jego zabagnieniu.
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Szczegółowa analiza wykształcenia osadów budujących dno doliny dolnej Nidzicy
pozwala na wyróżnienie czterech podstawowych serii. Są to: osady piaszczysto−
żwirowe, węglanowe osady drobnoziarniste, osady mineralno−organiczne oraz
mada mineralna (fot. 9). W wielu odcinkach doliny wyraźnie zaznacza się wpływ
starszej rzeźby fluwialnej dna doliny na zróżnicowanie ich uziarnienia i miąższości.
Powszechny jest także boczny kontakt osadów różnych środowisk sedymentacji.

6.1. Osady piaszczysto−żwirowe
Serię osadów gruboziarnistych występujących w dnie doliny Nidzicy tworzą głównie
żwiry piaszczyste i gliniaste. W poszczególnych profilach litologicznych zawierają
one od 50% do 90,7% frakcji żwiru
i do 45% piasku. Osady te zawierają
otoczaki skał węglanowych, głównie
margli o średnicy do 4 cm. Materiały
archiwalne z wierceń geologicznych
i hydrogeologicznych wskazują
także na obecność w dnie doliny
Nidzicy kwarcytów, piaskowców
oraz rogowców. Miąższość osadów
gruboziar nistych na podstawie
analizy materiałów archiwalnych
można określić na 0,4−7 m. Niskie
wartości średniej średnicy ziarn (Mz
do 0,58) wskazują, że są to osady
Ryc. 22. Związek średniej średnicy ziarna (Mz)
korytowe transportowane głównie
i odchylenia standardowego (δ 1 ) osadów
poprzez trakcję i saltację. Wraz ze
piaszczysto−żwirowych.
wzrostem średniej średnicy osadów
Fig. 22. The relationship between the grain
przeważnie zmniejsza się stopień ich
diameter (Mz) and standard deviation (δ 1 )
wysortowania (ryc. 22). Związek ten
of sand−gravel deposits.
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wskazywać może na zróżnicowaną dynamikę transportu tych osadów (Mycielska−
Dowgiałło 1980; Racinowski, Szczypek 1985; Rutkowski 1995). Korelacja tych cech
jest jednak niska. Osady piaszczysto−żwirowe zawierają materiał skandynawski. Jego
występowanie, uziarnienie osadów oraz ich położenie bezpośrednio na utworach
miocenu mogą pośrednio wskazywać na plejstoceński wiek tych utworów. W dnie
doliny dolnej Nidzicy osady te występują na różnej głębokości od 2,4 m do 5,2 m,
co pośrednio może wskazywać na kilkufazową erozję w dnie doliny. Najwyraźniej
zróżnicowanie głębokości ich występowania zaznacza się w rejonie Kazimierzy Małej
(odcinek II) oraz Morawian (odcinek V). Osady piaszczysto−żwirowe występują płycej
po lewej stronie koryta Nidzicy, najgłębiej natomiast w środkowej części równiny
zalewowej. Co najmniej dwa poziomy erozyjne współcześnie nadbudowane są
młodszymi osadami drobnoziarnistymi. Najniższy poziom erozyjny, występujący na
głębokości około 5 m, wyznacza prawdopodobnie poziom wczesnoholoceńskiego
dna doliny.

6.2. Węglanowe osady drobnoziarniste
W dnie doliny Nidzicy na osadach gruboziarnistych powszechnie występują utwory
węglanowe (fot. 10). Charakteryzują się one zróżnicowaną miąższością od około 0,2
m do około 3 m. Utwory te są słabo wysortowane (δ1 od 1,56 do 2,0) i przeważnie
wykształcone jako pył zwykły i ił pylasty. Są to osady transportowane głównie
w zawiesinie (Mz od 5,12 do 7,55). W niektórych wierceniach zawierają one
niewielkiej miąższości ogniwa piasków. Utwory te prawdopodobnie stanowią
najstarsze ogniwo osadów pozakorytowych (?) w dnie doliny dolnej Nidzicy.
Znaczna zawartość węglanów w tych osadach może być związana z wtórnym ich
wzbogaceniem w węglany ługowane z pokryw w zlewni.

6.3. Osady mineralno−organiczne
Cechą charakterystyczną osadów mineralno−organicznych jest niewielkie
zróżnicowanie ich uziarnienia w profilu pionowym. W ich składzie mechanicznym
dominują frakcje ilaste i pylaste. Przeważnie utwory te wykształcone są jako
ił lub ił pylasty. Wartości średniej średnicy wskazują, że są to głównie osady
transportowane w zawiesinie (Mz od 5,23 do 8,13). Przewarstwienia piasków
lub glin wskazują na okresowy wzrost prędkości transportu i dostawę grubszych
frakcji transportowanych głównie poprzez saltację. Ujemne wartości skośności
(Sk) mogą wskazywać na redepozycję i rozmywanie tych osadów na równinie
zalewowej. Potwierdza to również słabe i średnie wysortowanie tych utworów.
Wartości współczynnika KG (od 5,01 do 8,25) również świadczą o zróżnicowaniu
warunków sedymentacji tych osadów w różnych fragmentach dna doliny. Wraz
ze wzrostem średniej średnicy osadów zmniejsza się przeważnie stopień ich
wysortowania (ryc. 23). Jednak również podobnie jak w wyżej omówionej serii
korelacja tych cech jest stosunkowo niska. Taki związek wskazuje na zróżnicowaną
dynamikę transportu osadów. Podczas ich transportu występowały okresy
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Ryc. 23. Związek średniej średnicy ziarna (Mz)
i odchylenia standardowego (δ 1 ) osadów
mineralno−organicznych
Fig. 23. The relationship between the grain
diameter (Mz) and standard deviation (δ 1 )
of mineral−organic deposits

o niewielkim przepływie, w których
następowało sortowanie i redepozycja
wcześniej akumulowanych osadów.
Pomiędzy nimi występowały krótkie
okresy zwiększonego przepływu lub
ponownej sedymentacji nowych
osadów (Mycielska−Dowgiałło
1980; Racinowski, Szczypek 1985;
Rutkowski 1995). Osady mineralno
−organiczne akumulowane były w
dnie doliny dolnej Nidzicy od około 4
970 lat BP do co najmniej 1 020 lat
BP. Daty uzyskane ze stropu tych
osadów są jednak różne (tab. 2).
Może wskazywać na zróżnicowany
rozwój szerokiej równiny zalewowej
w zależności od morfologii dna,
dostawy osadów ze stoków lub

Tab. 2. Zestawienie dat radiowęglowych osadów budujących dno doliny dolnej Nidzicy
Tab. 2. Summary radiocarbon sediment dating in the Lower Nidzica Valley−floor
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dolin bocznych. Miąższość utworów mineralno−or ganicznych w dnie
doliny jest zróżnicowana i wynosi od kilkudziesięciu cm do ponad 2 m. Osady te występują
przeważnie na głębokości ponad 1 m poniżej współczesnego dna doliny. Utwory
te zawierają zazwyczaj ok. 15% substancji organicznej. Lokalnie jej zawartość może być
większa (do 31%). Osady mineralno−organiczne w dnie doliny dolnej Nidzicy tworzą
prawdopodobnie zarówno osady zbiorników wód stojących, jak również utwory facji
powodziowej. W obrębie utworów mineralno−organicznych występują przewarstwienia
torfów lub stalowo−niebieskich osadów pylasto−ilastych o znacznej zawartości węglanów
(fot. 11). W okresach większej stabilizacji procesów fluwialnych w różnych fragmentach
równiny zalewowej mogły dominować procesy torfotwórcze lub występować niewielkie
zbiorniki wodne i podmokłości. W kolejnych okresach ulegały one zapełnianiu,
zmieniały swoje położenie i rozmiary. Również badania przeprowadzone przez
K. Lipkę (1994) w rejonie Kazimierzy Wielkiej wskazują, że w dnie doliny Nidzicy
poniżej mady pylastej występują osady mineralno−organiczne. Zawierają one
przewarstwienia torfu turzycowo−trzcinowego.

6.4. Mada mineralna
Powyżej osadów mineralno−organicznych w dnie doliny dolnej Nidzicy występują
utwory drobnoziarniste tworzące madę mineralną. Wykształcone są one przeważnie
jako pył ilasty lub ił pylasty (fot. 12). Na całej szerokości dna doliny osady te tworzą
pokrywę o miąższości od 32 cm do 165 cm. Największą miąższość tych osadów
stwierdzono w wierceniach zlokalizowanych blisko koryta Nidzicy np. D−11 (165
cm), D−12 (145 cm), KW−9 (164 cm), D−2 (117 cm). W profilach tych zawierają one
również znaczną domieszkę frakcji piaszczystych. Wraz ze wzrostem odległości od
współczesnego koryta zmniejsza się
miąższość mady mineralnej. Wyjątek
stanowią te odcinki dna doliny, w
których koryto jest obwałowane
(odcinek V i VI). Prawdopodobnie
obwałowanie koryta ogranicza
współcześnie akumulację osadów
na równinie zalewowej. Utwory
te nie występują w profilach
zlokalizowanych w obrębie ostańców
erozyjnych wyraźnie zaznaczających
się w topografii współczesnego
dna doliny (odcinek IV). Wartości
średniej średnicy ziarn wskazują na Ryc. 24. Związek średniej średnicy ziarna (Mz)
transport tych utworów głównie w i odchylenia standardowego (δ1) osadów mady
zawiesinie (Mz od 4,63 do 8,6). Wraz mineralnej
ze zmniejszaniem średniej średnicy Fig. 24. The relationship between the grain
osadów zmniejsza się również diameter (Mz) and standard deviation δ 1 )
stopień ich wysortowania (ryc. 24). of mineral fluvisol deposits
Podkreślić należy, że korelacja tych
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cech jest bardzo wysoka. Taki związek charakteryzuje środowiska o przewadze
sortowania i redepozycji osadów na równinie zalewowej (Mycielska−Dowgiałło 1980;
Racinowski, Szczypek 1985; Rutkowski 1995). Osady mady mineralnej zawierają
do 10,2% CaCO3. Największa zawartość węglanów występuje w spągu wierceń.
Odwrotnie w natomiast rozkłada się zawartość substancji organicznej: od 0,2% w
spągu wierceń do 4% w ich stropie. W stropie osady te przekształcone są przez
procesy glebowe. Osady mady mineralnej są słabo i bardzo słabo wysortowane (δ1 od
1,16 do 2,5). Są one genetycznie niejednorodne, zarówno są to osady powodziowe
jak również proluwia.
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W celu poznania wykształcenia osadów budujących dna dolin bocznych w dorzeczu
dolnej Nidzicy wykorzystano wyniki badań zrealizowanych w dolinie Małoszówki
(Michno i in. 1997, Michno 1998, Hajdukiewicz 2003) a także niepublikowane wyniki
badań przeprowadzonych w dolinie Jawornika (Radożycka 1998), Zagórzanki koło
Kazimierzy Małej (Wojtasik 2000), oraz Korycianki (Kościelniak 2001).
W ramach badań terenowych w dolinie Jawornika A. Radożycka (1998) wykonała
3 wiercenia w dolnym odcinku doliny (W−1, W−2, W−3) oraz dwa w dolinie bocznej
(W−4, W−5) (ryc. 16). W górnej części zlewni Jawornika zlokalizowane jest także
jedno głębokie wiercenie geologiczne. Na podstawie analizy materiałów archiwalnych
z tego wiercenia określić można w przybliżeniu głębokość występowania stropu
utworów mioceńskich na około 22 m. Powyżej nich występują utwory gruboziarniste
przewarstwione pyłami o łącznej miąższości 15 m. Górną część profilu tworzą osady
pylaste o miąższości około 7 m. Znaczna miąższość utworów guboziarnistych w górnej
części doliny Jawornika może pośrednio wskazywać na niewielką intensywność erozji
w dnie tej doliny. Dla porównania osady gruboziarniste w dnie doliny Nidzicy występują
na różnej głębokości i charakteryzują się miąższością od kilkudziesięciu cm do 7 m.
W rejonie miejscowości Rachwałowice w dolnym odcinku doliny Jawornika
zlokalizowane są trzy wiercenia W−1, W−2, W−3 (ryc. 16). W spągu tych wierceń,
na głębokości około 2 m poniżej współczesnego dna doliny, występuje węglanowy
pył ilasty. Znaczna zawartość węglanów może pośrednio wskazywać na większe
znaczenie denudacji chemicznej niż mechanicznej w zlewni w okresie jego akumulacji.
Powyżej w profilach litologicznych wierceń występują drobnoziarniste osady
mineralno−organiczne. Charakteryzują się one zróżnicowaną miąższością w dnie
doliny od 0,8 m do 1,3 m. Osady te przewarstwione są torfami. Strop wierceń
wykonanych w dnie doliny Jawornika tworzą osady pylaste i ilaste o miąższości około
1 m. Wiercenia W−4, W−5 wykonane zostały w dolnym odcinku niewielkiej doliny
bocznej w rejonie miejscowości Prokocice. Profile litologiczne tych wierceń tworzą
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podobnie wykształcone osady jak w dnie doliny Jawornika. Jednak osady mineralno−
organiczne wykształcone są tu jako masywne, czarne pyły ilaste o miąższości około
30 cm (Radożycka 1998). W wierceniach W−4, W−5 nie stwierdzono obecności
torfów. Strop analizowanych wierceń tworzy pył ilasty o miąższości ok. 1,5 m. Nieco
większa miąższość tych osadów w porównaniu z dnem doliny Jawornika może być
związana z nadbudowaniem fragmentu dna doliny osadami stożka napływowego
lub osadami stokowymi.
W dolinie dolnej Małoszówki w 1997 roku wykonanych zostało 12 wierceń
o głębokości od 5 m do 20 m (Michno i in. 1997) (ryc. 16). Ich analiza umożliwiła
poznanie głównych etapów rozwoju doliny, a także rozpoznanie budowy terasy
lessowej i określenie miąższości lessów. W celu szczegółowej charakterystyki osadów
budujących dno doliny dolnej Małoszówki wykorzystano tylko 4 spośród tych wierceń
oraz materiały archiwalne z wierceń geologicznych i hydrogeologicznych.
W spągu wiercenia SŁ−12 na głębokości 5,8 m występują ilaste utwory
miocenu. Wyżej rozpoznano osady piaszczysto−żwirowe o miąższości około
1 m oraz pył przewarstwiony piaskiem pylastym. Powyżej nich w wierceniu
występują drobnoziarniste osady mineralno−organiczne zawierające znaczną
ilość makroszczątków. Strop wiercenia SŁ−12 tworzą osady mady mineralnej
o miąższości 1,6 m. W spągu wiercenia SŁ−10 na głębokości 4,7 m występują
osady piaszczysto−żwirowe. Wyżej profil litologiczny tworzą drobnoziarniste utwory
węglanowe o miąższości 2,7 m (Mz od 5,6 do 7,3) oraz osady mineralno−organiczne
zawierające do 9,5% substancji organicznej. Strop analizowanego wiercenia tworzą
osady mady mineralnej o miąższości 1 m. Osady te charakteryzują się najlepszym
wysortowaniem spośród wszystkich utworów rozpoznanych w tym wierceniu.
Podobnie, jak w wierceniu SŁ−10 wykształcone są osady w profilu SŁ−11. Utwory
gruboziarniste, piaszczysto−żwirowe występują w nim na głębokości ok. 4,4 m.
Wyżej w profilu występują węglanowe utwory drobnoziarniste o miąższości około
1 m. Nad nimi rozpoznano osady mineralno−organiczne o miąższości 1,4 m. Strop
wiercenia SŁ−11 tworzą osady mady mineralnej o podobnej miąższości jak w
wierceniu SŁ−10 (1,1 m). W wierceniu SŁ−4 na głębokości 7,2 m rozpoznano osady
ilaste prawdopodobnie mioceńskie. Wyżej w profilu litologicznym występują żwiry
piaszczyste o miąższości 1,4 m (Mz 0,3). Są to osady bardzo słabo wysortowane
(δ1 3,91). Powyżej utworów gruboziarnistych rozpoznano pył zwykły i piaski pylaste
o łącznej miąższości ok. 4 m. Utwory te zawierają przeważnie około 5% węglanu
wapnia. Strop wiercenia SŁ−4 stanowi pył zwykły o miąższości 1,5 m.
Utwory mioceńskie w dnie doliny dolnej Małoszówki występują na zróżnicowanej
głębokości: od 5 m do 10 m. Jedynie u wylotu doliny strop osadów mioceńskich
występuje na głębokości 15 m. Wskazywać to może na erozję w dnie doliny,
jak również na nadbudowanie tego odcinka równiny zalewowej osadami stożka
napływowego. Głębokość występowania osadów mioceńskich pośrednio określa
również miąższość utworów czwartorzędowych budujących dno doliny dolnej
Małoszówki. Powyżej osadów mioceńskich w dnie doliny występują utwory piaszczysto
−żwirowe o miąższości do 2 m. Najgłębiej osady gruboziarniste rozpoznano
w wierceniach zlokalizowanych u podnóża wyższego poziomu terasowego.
Osady aluwialne w wierceniu Sł−4 występują około 5 m poniżej stropu osadów
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gruboziarnistych terasy lessowej (Michno i in. 1997). Wyżej występujące w profilach
węglanowe osady drobnoziarniste są podobnie wykształcone jak w dnie doliny Nidzicy.
Natomiast osady mineralno−organiczne w dolinie dolnej Małoszówki charakteryzują
się mniejszym zróżnicowaniem miąższości w porównaniu z dnem doliny Nidzicy.
Prawdopodobnie jest to związane z mniejszą szerokością równiny zalewowej i
mniejszym zróżnicowaniem morfologii analizowanego odcinka dna doliny. W dolinach
denudacyjnych w zlewni Jawornika oraz w górnej części zlewni Małoszówki osady
mineralno−organiczne charakteryzują się jednak bardziej zróżnicowaną miąższością
(od 0,3 m do około 3 m). Wykształcone są one jako masywne, czarne pyły ilaste.
Przeważnie nie zawierają też przewarstwień torfów. W dolinach tych większe
wysokości względne i znaczny spadek dna nie sprzyjały prawdopodobnie zabagnieniu
dna doliny, a bezpośrednie sąsiedztwo stoków warunkowało okresowo dużą dostawę
materiału deluwialnego. W dolinach wyższego rzędu charakteryzujących się znaczną
szerokością i mniejszym spadkiem dna (dolina dolnej Nidzicy, dolnej Małoszówki,
ujściowy odcinek doliny Jawornika) poszczególne fragmenty równiny zalewowej
mogły być objęte procesami torfotwórczymi. Pylaste osady mady mineralnej budujące
dno doliny Małoszówki charakteryzują się podobną miąższością we wszystkich
analizowanych wierceniach (od 1 m do 1,6 m). Miąższość tych osadów jest podobna
do miąższością tych utworów w dolinie Nidzicy. Badania H. Hajdukiewicz (2003)
w górnej części doliny Małoszówki oraz J. Kościelniak (2001) i E. Wojtasik (2000)
wskazują, że miąższość tych osadów może wynosić nawet ponad 4 m.
W celu poznania wykształcenia pokryw stokowych w dolinie dolnej Małoszówki
w 1998 roku na kontakcie poziomu terasy lessowej i stoku został wykonany wkop
o długości 134 m, głębokości około 2 m i szerokości około 1 m (fot. 13). Analiza
wykształcenia osadów w tym odsłonięciu pozwoliła mi na wyróżnienie i charakterystykę
osadów deluwialnych nadbudowujących poziom spłaszczenia terasowego
(Michno 1998). Osady te wykształcone są jako pył zwykły i zawierają do 18% frakcji
ilastych. Cechą charakterystyczna tych utworów jest mniejsza o około 10% zawartość
frakcji pyłu grubego niż w lessach występujących w dolnej części odsłonięcia (ryc. 25).
Są to utwory bezwęglanowe, o masywnej strukturze zawierające około 2% substancji
organicznej. Akumulacja osadów deluwialnych związana była prawdopodobnie
ze spłukiwaniem rozproszonym na stoku wcześniej objętym procesami glebowymi.
W analizowanym odsłonięciu wyraźnie zaznacza się wzrost miąższości tych utworów
od 32 cm w profilu S−4 do 110 cm w profilu S−14 (ryc. 25, fot.14). W odległości 160
m w kierunku krawędzi terasy w obecnie eksplorowanym wykopie archeologicznym
stwierdzono występowanie osadów deluwialnych powyżej kopalnego poziomu
glebowego oraz osadów antropogenicznych związanych z budową obiektu
archeologicznego. Osady te akumulowane były na powierzchni „pierwotnego”
stoku od momentu powstania tego obiektu, który związany jest z osadnictwem
kultury pucharów lejkowatych (KPL). Osady deluwialne mogą być również młodsze
niż osadnictwo KPL. Badania w górnej Małoszówce (Hajdukiewicz 2003) wskazują,
że dna dolin denudacyjnych nadbudowane są osadami deluwialnymi o miąższości
do 2,3 m. Doliny te oraz spłaszczenia na stokach stanowić mogą również współcześnie
lokalne bazy denudacyjne, ograniczając bezpośrednią dostawę materiału ze stoków
do den większych dolin.
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Analizując rozwój doliny dolnej Nidzicy w holocenie przyjęto założenie, że warunki
klimatyczne w tym obszarze nie różniły się znacząco od panujących w innych regionach
południowej Polski. Charakterystyczną cechą holocenu jest występowanie okresów
o wzmożonej częstości zdarzeń ekstremalnych. Są to fazy względnie chłodniejsze
i wilgotniejsze trwające 200−600 lat (Starkel 1983, 2001). W dolinie Wisły i jej
głównych dopływach zaznaczyły się one m.in.: odcinaniem zakoli, awulsją koryt,
oraz sedymentacją nowych serii aluwialnych (Starkel 1983, Kalicki 1991, Starkel i
in. 1991). W dolinach mniejszych rzek zmiany klimatu odzwierciedlone są głównie
w zróżnicowanym tempie agradacji den dolin, przerywanej okresami zabagnienia
lub tworzenia się gleb.
Wśród osadów budujących dno doliny dolnej Nidzicy wyróżniono cztery
podstawowe serie. Szczegółowo wykształcenie tworzących je osadów omówiono
w poprzednich rozdziałach. Niewielkie zróżnicowanie rzeźby dna doliny oraz jego
przekształcenie poprzez zabiegi regulacji i melioracji uniemożliwiają szczegółowe
odtworzenie zmian przebiegu koryta, a uzyskane daty 14C dotyczą górnego holocenu
(tab. 2, ryc. 26). W wykonanych wierceniach nie natrafiono bowiem na starsze
osady organiczne. Utrudnia to wyróżnienie i dokładne określenie wieku osadów i
rozwoju doliny w eo− i mezoholocenie. W oparciu o zebrany materiał podjęto próbę
wyróżnienia głównych etapów rozwoju dna doliny dolnej Nidzicy w nawiązaniu
do znanych z literatury zmian klimatu oraz antropogenicznego przekształcenia
środowiska przyrodniczego.

8.1. Wpływ naturalnych i antropogenicznych zmian
środowiska przyrodniczego na rozwój doliny dolnej Nidzicy
Zmiany w bilansie denudacyjnym stoków i den dolin wyrażające się głównie
w ujemnym bilansie aluwiów zapoczątkowane zostały w późnym vistulianie. Zdaniem
J. Jersaka i in. (1992) główną przyczyną przekształcania w tym okresie systemu
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Fig. 26. Main stages in the development of the Lower Nidzica Valley against the background of the local settlement history and climate
change during the Holocene Age

Ryc. 26. Główne etapy rozwoju dna doliny dolnej Nidzicy na tle rozwoju osadnictwa i zmian klimatu w holocenie
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fluwialnego były zmiany zasięgu wieloletniej zmarzliny. Jej regres spowodował
zmniejszenie dostawy osadów ze stoków, co doprowadziło do ujemnego bilansu
aluwiów i erozji wgłębnej w dnach dolin. Wraz z postępującym ociepleniem i rozwojem
roślinności następowało pogłębianie koryt rzecznych oraz ich przekształcanie
z roztokowych w meandrowe (Falkowski 1967, 1971, Starkel 1983, Starkel i in.
1991). Wyniki badań w różnych regionach wskazują, że etap późnovistuliańskiej erozji
oraz zmiana układu koryt zachodziły w różnym czasie. Najszybciej z roztokowego
na meandrowe zmieniały się koryta rzek, których dorzecza charakteryzują się mało
urozmaiconą rzeźbą (Turkowska 1988). W szerokich dolinach wielkopromienne zakola
tworzyły się przeważnie w allerödzie (Kozarski 1991). W dolinie Sanu (Szumański
1983) oraz Wisły poniżej Krakowa (Kalicki, Starkel 1987) duże meandry opuszczone
zostały już w böllingu, znacznie częściej wypełniane były jednak w allerödzie. W dolinie
Nidy główny etap erozji w późnym vistulianie datowany jest również na alleröd, lecz
zdaniem M. Hakenberga i L. Lindnera (1971, 1973) rozcinanie poziomu terasy
plejstoceńskiej i schodzenie koryta rzeki na coraz to niższe poziomy rozpoczęło się
już w starszym dryasie. Taki rozwój dolin w okresie późnego vistulianu zadecydował
o zachowaniu w ich dnie wielkopromiennych meandrów (Starkel 2001). W
niektórych dolinach w chłodniejszych okresach późnego vistulianu, przy zwiększonej
dostawie materiału stokowego, mógł nastąpić ponownie rozwój koryt roztokowych
(Kalicki 1991, Starkel i in. 1991). Po okresie młodszego dryasu o stosunkowo
chłodnym, kontynentalnym klimacie nastąpiło gwałtowne ocieplenie (Starkel,
Ralska−Jasiewiczowa 1991). Spowodowało to zmianę reżimu rzecznego i spadek
ilości transportowanego materiału klastycznego (Starkel 2001).
Podłożem dla utworów czwartorzędowych w dnie doliny dolnej Nidzicy są osady
miocenu. W analizowanym odcinku doliny występują one na głębokości od 6 m do 15 m.
Analiza wierceń archiwalnych w rejonie Hołdowca wskazuje na zróżnicowaną głębokość
występowania tych utworów również w przekroju poprzecznym dna doliny. Utwory
miocenu przykryte są osadami piaszczysto−żwirowymi. Ich wykształcenie wskazuje,
że są to osady korytowe. Grubsze frakcje tworzą zarówno otoczaki skał węglanowych,
jak również kwarcyty i materiał skandynawski. W dnie doliny dolnej Nidzicy utwory
te charakteryzują się bardzo zróżnicowaną miąższością i występują na głębokości od 2,4 m
do 5,2 m. Najwyraźniej zróżnicowanie to zaznacza się w rejonie Hołdowca (ryc.
17 A, E, F, G), Kazimierzy Małej (ryc. 18 A, F). Najgłębiej osady grubofrakcyjne
występują w pobliżu współczesnego koryta Nidzicy. Analiza materiałów archiwalnych
oraz wykonanych wierceń pozwala na stwierdzenie, że osady piaszczysto−żwirowe
występują na całej szerokości dna doliny. Występowanie na różnej głębokości utworów
gruboziarnistych może świadczyć o kilkufazowej erozji w dnie doliny.
Wyraźnemu ociepleniu, które rozpoczęło się około 10 300 lat BP, towarzyszył
stopniowy rozwój roślinności. W okresie preboralnym (10 250−9 300 lat BP) rozwijały się
lasy sosnowo−brzozowe. Stopniowo w okresie borealnym (9 300−8 400 lat BP) zmieniał
się ich skład gatunkowy. Dopiero jednak w okresie atlantyckim (8 400−5 000 lat BP)
w warunkach ciepłego i wilgotnego klimatu nastąpił rozwój wielogatunkowych lasów
liściastych i mieszanych (Ralska−Jasiewiczowa 1991). Wyraźny wzrost wilgotności
w tym okresie w dolinach południowej Polski zaznaczył się większą częstością
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występowania powodzi (Starkel, Ralska−Jasiewiczowa 1991, Starkel 2001). Wilgotny
i ciepły klimat sprzyjał w okresie atlantyckim głębokiemu krążeniu wód i procesom
ługowania. Do den dolin dostarczana była znaczna ilość węglanów. W pierwszej połowie
holocenu w zależności od lokalnych warunków środowiskowych w dnach dolin tworzyły
się martwice wapienne i torfy (Jersak, Śnieszko 1983, 1987, Jersak i in. 1992).
W dnie doliny dolnej Nidzicy powyżej utworów gruboziarnistych występują węglanowe
osady pylaste i ilaste wzbogacone we frakcje piaszczyste. Znaczna zawartość węglanów
może być związana z wtórnym wzbogaceniem tych utworów w węglany. Brak datowań
uniemożliwia szczegółową charakterystykę stratygraficzną tych utworów.
Pod koniec okresu atlantyckiego w dorzeczu dolnej Nidzicy nastąpił rozwój
osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej rytej (KCWR). Działalność gospodarcza oraz
zakładane osady związane były głównie z dolinami rzek, a podstawą gospodarki
była produkcja roślinna w systemie leśno−odłogowym. Sieć osadniczą w tym okresie
tworzyły małe, zwarte zgrupowania osad w niewielkich lecz trwale wykorzystywanych
regionach (Kruk, Milisauskas 1996). Prawdopodobnie w okresie rozwoju osadnictwa
KCWR nie doszło do istotnej zmiany w natężeniu procesów rzeźbotwórczych.
Lokalne przekształcenie środowiska przyrodniczego związane z odlesianiem
niewielkich powierzchni mogło być jednak znaczne. Świadczą o tym wyniki badań
archeologicznych i paleogeograficznych w innych obszarach (Wasylikowa i in. 1985).
Wraz z rozwojem osadnictwa cyklu lendzielsko−polgarskiego (CL−P) następowało
zwiększanie powierzchni wykorzystywanych regionów oraz liczby uprawianych
działek. Skrócenie okresu ich odłogowania ograniczało regeneracje zbiorowisk
leśnych. System leśno−odłogowy przekształcony został w zaroślowo−odłogowy.
Upowszechnienie metody wypaleniskowej i wzrost liczby ludności przy szybkim
zmianowaniu pól mógł przyczynić się do trwałego odlesiena większych już obszarów.
Na okres rozwoju osadnictwa CL−P datowane są pierwsze deluwia z obszarów
lessowych (Jersak i in. 1992). Największe przekształcanie środowiska przyrodniczego
w neolicie związane było prawdopodobnie z rozwojem osadnictwa kultury pucharów
lejkowatych (KPL). Upowszechnione zostały w tym okresie ekstensywne uprawy
prowadzone na stokach i obszarach wysoczyznowych (Kruk 1973, 1980, 1993).
W środkowym neolicie nastąpiły również istotne zmiany technologiczne. Używany
był wóz, a dla odlesienia większych obszarów regularnie stosowano technikę
wypaleniskową. Szybka rotacja pól oraz przesunięcie głównej strefy osadnictwa
i gospodarczej działalności na wierzchowiny musiały w sposób istotny przyczynić
się do wzrostu natężenia denudacji mechanicznej stoków. Znaczne przekształcenie
środowiska obszarów lessowych w okresie środkowego neolitu potwierdzają również
badania malakologiczne (Alexandrowicz 1983, 1992, Alexandrowicz i in. 1984). Pod
koniec neolitu w dorzeczu dolnej Nidzicy nastąpił rozwój osadnictwa kultury ceramiki
sznurowej (KCS). Podstawą gospodarki w tym okresie była hodowla dużych stad, co
prawdopodobnie spowodowało utrwalenie odlesionych we wcześniejszym okresie
powierzchni stoków i wierzchowin. Prawdopodobnie rozwój osadnictwa kultury
amfor kulistych oraz kultury ceramiki promienistej ze względu na niewielką liczbę
rozpoznanych stanowisk nie spowodował istotnych przekształceń w środowisku.
Brak chronologicznego opracowania materiałów z archeologicznych badań
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powierzchniowych w znacznym stopniu utrudnia poznanie bezpośredniego wpływu
osadnictwa poszczególnych kultur na rozwój rzeźby analizowanego obszaru. Liczne
opracowania wykonane dla sąsiednich regionów pozwalają na zastosowanie poznanych
tam prawidłowości również dla dorzecza dolnej Nidzicy (m. in. Kruk 1969, 1970,
1975, Rydzewski 1972, 1973, Liguzińska−Kruk 1982). Osady deluwialne rozpoznane
w odsłonięciu w dolinie dolnej Małoszówki wskazują na wzrost natężenia denudacji
mechanicznej stoków w analizowanym obszarze w okresie młodszym od środkowego
neolitu. Analiza wykształcenia tych osadów wskazuje na nadbudowanie poziomu
terasowego osadami stokowymi o miąższości ok. 1 m. Są to utwory o masywnej
strukturze związane ze spłukiwaniem rozproszonym. Nadbudowanie deluwiami
kopalnego poziomu glebowego stwierdzono również w wykopie archeologicznym
związanym ze stanowiskiem kultury pucharów lejkowatych (Tunia 1998, Kołodziejczyk
2003). Na występowanie osadów deluwialnych wskazują także wiercenia wykonane
w przekroju doliny dolnej Małoszówki w 1997 roku (Michno i in. 1997). Zachowanie
tych osadów na terasie wskazuje pośrednio na dużą rolę wykształcenia rzeźby
w dorzeczu w dostawie materiału ze stoków do den dolin.
Kolejnym okresem wyraźnych zmian klimatycznych w holocenie jest przełom
atlantyku i subboreału. Ze schyłkiem okresu atlantyckiego związane było przekształcenie
zbiorowisk roślinnych, jak również wyraźny wzrost częstości występowania powodzi
(Starkel, Ralska−Jasiewiczowa 1991, Starkel 2001). W dolinach o niewielkim spadku
dna wzrost wilgotności spowodował podniesienie poziomu wód gruntowych, co
sprzyjało zabagnieniu równiny zalewowej. W dnie dolnej Nidzicy rozpoczęła się
wówczas akumulacja osadów mineralno−organicznych. Daty uzyskane ze spągu
tych utworów wskazują, że rozpoczęła się ona już około 4 900 lat BP (ryc. 18 H).
Utwory te występują na całej szerokości dna doliny i charakteryzują się zróżnicowaną
miąższością od kilkudziesięciu cm do około 2 m. Są to zarówno osady sedymentacji
powodziowej, jak również utwory akumulowane w zbiornikach wód stojących i torfy.
Nadbudowywanie dna doliny w pobliżu koryta mogło przyczynić się do tworzenia
lokalnych obniżeń, które okresowo włączane były w system odpływu wód na
równinie zalewowej. Większa miąższość osadów mineralno−organicznych stwierdzona
w niektórych wierceniach może świadczyć o dłuższym okresie ich sedymentacji lub
o większym jej tempie. Duża szerokość równiny zalewowej zadecydowała
o zróżnicowanym zasięgu wód wezbraniowych. Poszczególne jej fragmenty mogły
być więc nadbudowywane osadami powodziowymi w różnym okresie, wymaga to
jednak potwierdzenia w dalszych szczegółowych badaniach. Przewarstwienia torfów
o zróżnicowanej miąższości występują na różnej głębokości i przeważnie nie
tworzą ciągłych warstw. Znaczny stopień ich rozłożenia oraz wzbogacenie w osady
mineralne świadczą o częstych zmianach poziomu wód gruntowych i okresowej
dostawie materiału mineralnego. W dnie doliny nie zachodziła intensywna akumulacja
osadów mineralnych, gdyż w wielu odcinkach dna procesy torfotwórcze nie zostały
przerwane. Występowanie w analizowanym obszarze gęstej sieci dolin denudacyjnych
oraz spłaszczeń w obrębie stoków wskazywać może na okresowe zatrzymywanie
osadów w obrębie lokalnych baz denudacyjnych i ich etapowe przemieszczanie
w zlewni. Gwałtowny przyrost osadów związanych z denudacją stoków w neolicie
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oraz w młodszych okresach prawdopodobnie był ograniczony do dolin bocznych i
spłaszczeń stokowych.
Koniec akumulacji osadów mineralno−organicznych w dnie doliny dolnej
Nidzicy datowany jest na około 1 000 lat BP (ryc. 18 F). W niektórych odcinkach
sedymentacja tych utworów zakończyła się wcześniej, bo już około 1 950 lat BP,
w innych trwała nawet do około 510 lat BP (ryc.19 D, 21 F). Sugerować to może
zróżnicowany rozwój szerokiej równiny zalewowej w subboreale i subatlantyku,
lecz zagadnienie to wymaga dalszych szczegółowych badań. Wykształcenie osadów
w dnie doliny dolnej Nidzicy nie pozwala na wyróżnienie konkretnych osadów
związanych bardzo wyraźnie z konkretnym okresem osadniczym lub fazą zmian
klimatu w okresie neoholocenu. Pośrednio o istotnym wpływie działalności człowieka
na przekształcenie środowiska przyrodniczego w dorzeczu dolnej Nidzicy świadczyć
może duża liczba stanowisk archeologicznych różnych kultur rozpoznanych w tym
obszarze. Przyspieszony spływ wody na odlesionych stokach przy niewielkim spadku
den dolin sprzyjał dłuższemu zabagnieniu równiny zalewowej. Zatrzymywanie osadów
w obrębie den dolin denudacyjnych i na spłaszczeniach stokowych rozkładało w czasie
dostawę utworów denudowanych ze stoków do dna doliny Nidzicy. Osady związane
z denudacją mechaniczną stoków stanowią główny składnik osadów mineralno−
organicznych w dolinach denudacyjnych. W zlewni Jawornika oraz w górnej części
zlewni Małoszówki osady te wykształcone są jako czarne pyły o masywnej strukturze.
Duża miąższość tych utworów wskazuje na znaczne nadbudowanie górnych odcinków
dolin denudacyjnych osadami deluwialnymi. Brak datowań uniemożliwia precyzyjne
określenie ich pozycji stratygraficznej. Jak wskazują badania w innych obszarach
lessowych wśród dolin denudacyjnych przeważają takie formy, w których najstarsze
osady deluwialne są zdecydowanie młodsze od środkowego neolitu (Śnieszko 1995).
W dnie doliny Nidzicy w jej ujściowym odcinku w odróżnieniu od rejonu Kazimierzy
Wielkiej i Bejsc (odcinki I−V) nie występują osady związane z akumulacją mineralno
−organiczną. We wszystkich wykonanych profilach oraz w wierceniach archiwalnych
zlokalizowanych w tym odcinku doliny poniżej mady mineralnej występują
bezwęglanowe osady piaszczyste. Większy spadek dna w odcinku ujściowym doliny
prawdopodobnie nie sprzyjał jego zabagnieniu. Współcześnie oraz prawdopodobnie
w przeszłości ten odcinek doliny Nidzicy rozwijał się pod dużym wpływem Wisły.
Akumulacja osadów mineralno−organicznych w dnie doliny dolnej Nidzicy
przerwana została w związku z akumulacją osadów tworzących madę mineralną.
W spągu analizowanych wierceń osady te przeważnie są oglejone, co wskazuje
na rozpoczęcie ich akumulacji jeszcze w warunkach podmokłego dna. Jednak
stopniowo intensywność nadbudowywania równiny zalewowej była większa niż
tempo podnoszenia poziomu wód gruntowych. Potwierdza to brak oglejenia tych
osadów w stropie analizowanych wierceń. Tempo akumulacji tych utworów było
prawdopodobnie zróżnicowane w poszczególnych odcinkach dna doliny. Istotne
znaczenie w rozwoju równiny zalewowej ma bowiem również zróżnicowana
intensywność dostawy materiału z dolin bocznych i ze stoków, a także antropogeniczne
zmiany w dnie doliny. W rejonie Morawian przez okres około 500 lat zdeponowane
zostało nawet ponad 1 m osadów. W wierceniu M−4 tempo akumulacji tych
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utworów można orientacyjnie określić na około 2 mm/rok (ryc. 21 F). Natomiast
np. w rejonie Cła tempo akumulacji tych osadów można ocenić na około 0,1 mm/
rok (ryc. 19 D). W przekroju poprzecznym dna doliny dolnej Nidzicy zaznacza się
większa miąższość mady mineralnej w pobliżu koryta. Uregulowanie koryta Nidzicy
oraz zmeliorowanie dna doliny znacznie przyspieszyło spływ wód powodziowych.
Z tego powodu współcześnie nadbudowywanie równiny zalewowej związane jest
głównie z akumulacją osadów na wałach przykorytowych oraz międzywalu. Ponadto
okresowa dostawa materiału z dolin bocznych w niektórych odcinkach dna doliny
Nidzicy powoduje powstawanie niewielkich stożków napływowych.
Podsumowując stwierdzić można, że w wykształceniu osadów dna doliny dolnej
Nidzicy najwyraźniej zapisane są cztery główne etapy jej rozwoju. Nawiązują one do
zmian klimatu i/lub antropogenicznego przekształcenia środowiska przyrodniczego
(ryc. 26):
Etap I (późny vistulian) – związany jest on z kilkufazową erozją w dnie doliny
Prawdopodobnie utworzone zostały wówczas ostańce erozyjne w dnie doliny
oraz wielkopromienne zakola.
Etap II (eo− i mezoholocen) – jest on najsłabiej rozpoznany w rozwoju doliny dolnej
Nidzicy. Podczas badań nie stwierdzono występowania w dnie doliny paleokoryt
i osadów organicznych z dolnego i środkowego holocenu. Wzbogacenie w węglany
osadów drobnoziarnistych pośrednio może wskazywać na intensywne ługowanie
pokryw w zlewni w warunkach ciepłego i wilgotnego klimatu.
Etap III (subboreał) – związany jest on z początkiem akumulacji osadów mineralno
−organicznych. Ich akumulacja w dnie doliny dolnej Nidzicy trwała co najmniej do
1 950 lat BP. Wykształcenie oraz tempo akumulacji tych utworów uwarunkowane
było znaczną szerokością dna doliny oraz wykształceniem rzeźby w dorzeczu.
Etap IV (subatlantyk) – związana jest z nim głównie akumulacja mady mineralnej
a od XIX w. melioracje w dnie doliny i regulacja w wielu odcinkach koryta Nidzicy.

8.2. Porównanie rozwoju doliny dolnej Nidzicy
z ewolucją wybranych dolin obszarów lessowych
Rozwój dolin rzecznych w okresie holocenu uwarunkowany był zmianami klimatu
jak również antropogenicznym przekształceniem środowiska przyrodniczego. Etapy
rozwoju dolin oraz ich odzwierciedlenie w osadach budujących ich dna uzależnione są
w znacznym stopniu od wielkości doliny, reżimu hydrologicznego rzeki oraz budowy
geologicznej i rzeźby dorzecza. W rozwoju dużych, tranzytowych dolin rzecznych
zmiany klimatyczne zapisane są w kilku generacjach aluwiów i różnowiekowych
systemów paleokoryt. W dolinach wyżyn lessowych głównie ze względu na niewielki
spadek ich den nie obserwuje się gwałtownych zmian w holoceńskiej ewolucji koryt
rzecznych (Starkel 2001).
W rozwoju dolin obszarów lessowych najwyraźniej zaznaczył się etap późnego
vistulianu, przełom atlantyku i subboreału oraz okres historyczny. W późnym vistulianie
wyróżnia się trzy istotne okresy w rozwoju obszarów lessowych: starszy od allerödu,
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w którym dominowały procesy erozji wgłębnej w dolinach rzecznych, środkowy
alleröd z przewagą procesów torfotwórczych oraz okres młododryasowy z wyraźnym
ożywieniem erozji bruzdowej (Jersak i in. 1992). Granica pomiędzy osadami górnego
vistulianu i dolnego holocenu w dnach dolin lessowych zazwyczaj jest niewyraźna.
W wielu dolinach zmiana klastycznej sedymentacji późnovistuliańskiej na biochemiczną
rozpoczęła się już w górnym vistulianie. Główna zmiana bilansu denudacyjnego
w obszarach lessowych, z punktu widzenia ewolucji rzeźby, nastąpiła wraz
z zakończeniem akumulacji pyłów. Miało to miejsce wcześniej niż przyjmowana dziś
granica vistulian – holocen (Jersak i in. 1992).
Wykształcenie i wiek osadów budujących dna dolin w obszarach lessowych
wskazują, że po etapie późnovistuliańskiej erozji rozwój poszczególnych dolin był
bardzo zróżnicowany (Śnieszko 1995). Inaczej rozwijały się doliny denudacyjne, inaczej
duże doliny o szerokich akumulacyjnych dnach. Również zapis antropogenicznych
zmian środowiska przyrodniczego jest zróżnicowany w poszczególnych dolinach.
Odmiennie, zwłaszcza w pierwszej połowie holocenu, następował rozwój dolin w
obszarach węglanowych. Charakterystyczne dla nich było tworzenie w tym okresie
martwic wapiennych. Wykształcenie osadów węglanowych oraz ich wiek w dużym
stopniu uwarunkowane było topografią konkretnego odcinka dna doliny i zmianą
wypływu wód podziemnych (Alexandrowicz, Szulc 1984, Śnieszko 1995). Dlatego też
określenie relacji pomiędzy denudacją mechaniczną lessów a denudacją chemiczną w
obszarach węglanowych jest szczególnie trudne. Stosunkowo dobrze wykształcone są
w takich obszarach młodsze osady holocenu zarówno tzw. mada starsza jak również
młodsza związana głównie z okresem historycznym (Alexandrowicz, Szulc 1984,
Rutkowski 1984, 1989 b).
Osady budujące dna dolin denudacyjnych wskazują na duży wpływ
antropogenicznego przekształcenia środowiska oraz wykształcenia rzeźby na
intensywność denudacji stoków i akumulację osadów deluwialnych. Doliny nieckowate
charakteryzuje podobny rozwój. Jeszcze przed rozpoczęciem holocenu w dnach
tych dolin formowane były bruzdy erozyjne, które szybko zapełniane były osadami
denudacji późnovistuliańskiej (Śnieszko 1995). Tylko niektóre z tych form zostały
w młodszych okresach przekształcone w wąwozy. Badania dolin denudacyjnych na
Roztoczu (Śnieszko 1991), Wyżynie Sandomierskiej (Alexandrowicz 1983) oraz na
Działach Proszowickich (Śnieszko 1983, Śnieszko, Kruk 1988, Śnieszko, Grygierczyk
1991) i Garbie Wodzisławskim (Śnieszko 1985) wskazują, że od początku holocenu
natężenie denudacji mechanicznej było niewielkie. Dopiero osady występujące
powyżej kopalnych gleb łąkowych związane są bezpośrednio z działalnością człowieka.
W dolinach denudacyjnych, współcześnie odwadnianych epizodycznie podstawową
masę osadów budujących ich dna stanowią utwory związane z erozją wąwozową i
gwałtownym przepływem wód. Starsze osady w większości są wyprzątnięte z den
dolin, a ich zbocza obecnie rozczłonkowane są siecią wąwozów i parowów (Śnieszko
1995).
Rozwój dużych dolin rzecznych w obszarach lessowych wykazuje wyraźny
związek z rzeźbą dorzecza oraz szerokością i spadkiem dna. W dnach tych dolin na
różnej głębokości występują kopalne poziomy erozyjne. Rozpoznane one zostały m.in.
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w dolinie Bystrzycy (dorzecze Wieprza), Nidzicy, Rudawy. Szczegółowe badania
wskazują na różny wiek powstania tych poziomów. W dolinie Rudawy i Bystrzycy
najniższy poziom erozyjny określany jest jako starszy od najmłodszego dryasu, a
w dolinie górnej Nidzicy na starszy od allerödu (Śnieszko 1995). W większości
dolin rzecznych na najniższym poziomie erozyjnym występują pozakorytowe
osady węglanowe. W dolinie środkowego Wieprza wykształcone są one jako sino−
niebieskie osady drobnoziarniste o miąższości do 5 m. Nie wyrównany strop tych
utworów zdaniem S. Nakoniecznego (1967) może pośrednio wskazywać na erozję
w dnie doliny. Również w dolinie Bystrzycy na utworach piaszczystych stwierdzono
występowanie szarych pyłów (Bałaga, Maruszczak 1981).
Wykształcenie i wiek akumulacji osadów mineralno−organicznych w
poszczególnych dolinach rzecznych również są bardzo zróżnicowane. W północnej części
dorzecza Nidzicy, w rejonie Działoszyc już na początku allerödu nastąpiło zabagnienie
dna doliny utrzymujące się co najmniej do okresu akumulacji osadów mady młodszej
(Śnieszko 1995). W dolinie dolnej Nidzicy nie stwierdzono jednak występowania
osadów organicznych z pierwszej połowy holocenu. Zapewne przeprowadzone badania
należało by uzupełnić a na pewno w kilku odcinkach doliny zagęścić sieć wykonywanych
wierceń. Nieco odmiennie przebiegał rozwój np. doliny Wełnianki na Wyżynie
Lubelskiej. W późnym vistulianie w dnie tej doliny akumulowane były piaszczyste osady
korytowe, rozwijały się także torfy. Natomiast w preboreale na równinie zalewowej
powstało jezioro, z którym związana była sedymentacja gytii i torfów trwająca do
okresu powstania najmłodszych osadów antropogenicznych (Harasimiuk i in. 2002).
W górnych odcinkach dolin Wyżyny Lubelskiej oraz w dolinach dopływów akumulacja
organiczna trwała od allerödu do preboreału, a nawet do okresu współczesnego.
W środkowych odcinkach dolin w tym regionie najpierw deponowane były
powodziowe osady mineralne, a przeważnie w środkowym atlatyku rozpoczęła się
akumulacja utworów organicznych lub mineralno−organicznych. Przykładem może
być wykształcenie osadów holoceńskich w dolinie środkowego Wieprza. W dnie
tej doliny na utworach drobnoziarnistych występują osady organiczno−mineralne
i torfy zawierające przewarstwienia gytii (Harasimiuk i in. 2002). Podobnie jak
w dolinie dolnej Nidzicy utwory te występują na całej szerokości dna i pokrywają
starsze formy i osady fluwialne. Akumulacja tych osadów w dolinie środkowego
Wieprza rozpoczęła się nieco wcześniej niż w dolinie Nidzicy, bo już w środkowym
atlantyku. Natomiast jej zakończenie związane było z powstaniem najmłodszych
osadów antropogenicznych dopiero w okresie historycznym. W wyżej położonym
odcinku doliny Wieprza osady organiczne stanowią jedyną serię wypełniającą dno
doliny od okresu allerödu. W dolinie Bystrzycy na pozakorytowych osadach późnego
vistulianu również stwierdzono występowanie torfów, a początek ich akumulacji
określony jest na około 10 035 lat BP (Śnieszko 1995). Rozpoczęcie akumulacji
osadów mineralno−organicznych w dolinie dolnej Nidzicy jest najbardziej zbliżone
do okresu rozpoczęcia sedymentacji tych utworów w dolinie Żółkiewki. W dolinie tej
datowane jest ono na początek subboreału. Podobne daty uzyskano dla spągu osadów
organicznych w dolinie Świnki, prawostronnego dopływu Wieprza (Harasimiuk i in.
2002). W dnie doliny Sancygniówki na Garbie Wodzisławskim środkowe ogniwo
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osadów budujących dno doliny tworzą czarne pyły węglanowe z wkładkami gytii
lub soczewkami piasku (Śnieszko 1985). Występują one na całej szerokości dna
doliny. Początek ich akumulacji określony jest na około 5 150 lat BP i związany jest
z rozwojem osadnictwa rolniczych kultur środkowego neolitu. Również w dolinie
Świśliny osady związane z denudacją stoków w okresie neolitu wykształcone są jako
masywne pyły organiczne (Klatka 1958, Śnieszko 1995). Natomiast w szerokim dnie
doliny Rudawy pyły występujące na utworach gruboziarnistych przewarstwione są
osadami mineralno−organicznymi. Utwory te datowane są na około 7 300 lat BP
oraz na 4 590 lat BP. Najstarsze holoceńskie osady powodziowe w dolinie Rudawy
poprzedzają więc rozwój osadnictwa neolitycznego, chociaż podstawowa ich część
akumulowana była w okresie neolitu (Rutkowski 1984, 1989 a, Śnieszko 1995).
Wykształcenie osadów budujących dno doliny Bystrzycy wskazuje na duży wpływ
szerokości dna doliny na rozwój poszczególnych fragmentów równiny zalewowej
w holocenie. W szerokich odcinkach dna tej doliny akumulowane były osady
mineralno−organiczne i torfy, w wąskich przeważała natomiast depozycja utworów
lessopochodnych (Bałaga, Maruszczak 1981). Uzyskane wyniki badań zrealizowanych
w dolinie dolnej Nidzicy sugerują również zróżnicowany rozwój poszczególnych
fragmentów szerokiej równiny zalewowej w neoholocenie. Zagadnienie to wymaga
jednak przeprowadzenia dodatkowych szczegółowych badań.
Początek akumulacji najmłodszych osadów antropogenicznych w dnach dolin
obszarów lessowych również nie jest synchroniczny. W dolinie Wieprza sedymentacja
osadów tzw. mady antropogenicznej rozpoczęła się pomiędzy XIV a XVI wiekiem.
Deluwia rozpoznane przy krawędziach teras nadzalewowych wskazują jednak, że stoki
denudowane były już od VI wieku. (Harasimiuk i in. 2002). Wskazuje to pośrednio
na duże znaczenie wykształcenia rzeźby w dorzeczu na dostawę materiału stokowego
do dna doliny. Zdecydowanie później, bo w okresie późnorzymskim rozpoczęła się
sedymentacja mady mineralnej w dolinie Świśliny (Klatka 1958). Wcześniej natomiast
rozpoczęła się akumulacja tych utworów w dolinie Rudawy (Rutkowski 1984).
Podsumowując wykształcenie osadów budujących dna wybranych dolin
w obszarach lessowych stwierdzić należy, że po okresie późnego vistulianu ich
rozwój jest bardzo zróżnicowany. Zarówno okres rozpoczęcia akumulacji osadów jak
również ich wykształcenie są bardzo zróżnicowane nawet w obrębie jednego dorzecza.
W szerokich dnach dolin następował rozwój torfów, a okresowo dostarczane były
także osady klastyczne. W budowie den dolin denudacyjnych wyraźnie zaznaczają
się osady deluwialne. Przy znacznym zróżnicowaniu rzeźby odlesienie stoków i
wierzchowin powodowało wzrost intensywności erozji wąwozowej. Natomiast przy
niewielkich spadkach den dolin oraz słabo urozmaiconej rzeźbie dorzecza wzrost
spływu wód na odlesionych stokach sprzyjał zabagnieniu równiny zalewowej. W wielu
dolinach denudacyjnych osady deluwialne są jednak młodsze niż antropogeniczne
zmiany środowiska w środkowym neolicie (Śnieszko 1995).
Wykształcenie rzeźby w dorzeczu dolnej Nidzicy wskazuje, że materiał
transportowany ze stoków przeważnie zatrzymywany był w dnach dolin bocznych
i rzadko dostarczany do dna doliny Nidzicy. Jedynie podczas gwałtownych opadów
transport osadów mógł odbywać się na większą odległość. Również badania na Wyżynie
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Lubelskiej wskazują na podobny transport materiału w zlewni oraz nadbudowywanie
den dolin denudacyjnych i spłaszczeń stokowych (Zgłobicki 2002 a, b). Sposób
przemieszczania osadów oraz ich depozycji w dorzeczu dolnej Nidzicy jest podobny
jak w obszarze pogórskim, gdzie spłukiwany materiał deponowany jest w obrębie
lokalnych spłaszczeń na stoku i w obrębie równin proluwialnych (Święchowicz 2001,
2002). W rozwoju dolin pogórskich podobnie jak w dolinie dolnej Nidzicy wyraźnie
zaznacza się okres późnego vistulianu. W wykształceniu osadów budujących dna
tych dolin trudno jest również rozpoznać zmiany klimatyczne eo− i mezoholocenu
(Kalicki 1997). Dopiero działalność człowieka w neoholocenie spowodowała wyraźną
zmianę sedymentacji. Podobnie jak w dolinie dolnej Nidzicy także w dolinach pogórskich
niemożliwe jest wyróżnienie w osadach poszczególnych okresów zmian klimatu
w górnym holocenie. Zdaniem T. Kalickiego (1997) związane jest to ze znacznym
przekształceniem środowiska przyrodniczego przez człowieka i masową dostawą
materiału ze stoków do den dolin.

Wnioski

9

Wnioski

Wykształcenie rzeźby w dorzeczu Nidzicy, a szczególnie w jego południowej części
wpływa na zatrzymywanie osadów w obrębie spłaszczeń stokowych oraz w dnach
bocznych dolin. Z tego powodu znaczna część osadów pozostaje w obrębie zlewni
cząstkowych. W mniejszej ilości i z opóźnieniem produkty denudacji docierają do dna
doliny głównej. Holoceńskie dno doliny dolnej Nidzicy budują głównie drobnoziarniste
osady mineralne i osady organiczne. Nadbudowują one prawdopodobnie
późnovistuliańskie poziomy erozyjne. Wskazuje to na agradację dna doliny dolnej
Nidzicy w okresie holocenu. Głębokie wcięcie koryta Nidzicy w późnym vistulianie
ograniczyło jego boczną migrację. Wykształcenie osadów budujących dno doliny dolnej
Nidzicy wskazuje na istotny wpływ szerokości równiny zalewowej na sposób i tempo
jej agradacji. Zróżnicowany rozwój poszczególnych odcinków równiny zalewowej
znajduje odzwierciedlenie w zróżnicowanej miąższości głównych serii osadów oraz
w występowaniu obok siebie osadów różnych facji i różnego wieku. Rozwój doliny
dolnej Nidzicy w holocenie, z wyjątkiem odcinka ujściowego, był słabo powiązany
z ewolucją doliny Wisły. Świadczy o tym występowanie miąższych osadów mineralno
−organicznych w dnie doliny od Kazimierzy Wielkiej do miejscowości Ławy oraz
ich brak w dnie doliny przy ujściu Nidzicy do Wisły. Większy spadek dna w najniżej
położonym odcinku doliny Nidzicy niż np. w rejonie Kazimierzy Wielkiej nie sprzyjał
zabagnieniu równiny zalewowej i akumulacji mineralno−organicznej.
Wyniki badań archeologicznych i analiza wykształcenia pokryw stokowych
wskazują, że człowiek odegrał istotną rolę w przekształcaniu rzeźby dorzecza dolnej
Nidzicy. Prawdopodobnie jego wpływ był największy w środkowym neolicie, w
okresie rozwoju kultury łużyckiej, w okresie rzymskim i w średniowieczu. Ponadto
co najmniej od początku XIX wieku człowiek wywarł modyfikujący wpływ na rozwój
dna doliny poprzez regulację koryta Nidzicy, budowę wałów przeciwpowodziowych i
meliorację równiny zalewowej. Z okresem działalności człowieka związana jest lokalnie
akumulacja deluwiów w obrębie spłaszczeń na stokach. W dnach dolin rzecznych w
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okresach intensywnej działalności człowieka akumulowane mogły być osady mineralno
−organiczne i mada mineralna. W niektórych odcinkach dna doliny dolnej Nidzicy
osiągają one miąższość nawet do 5 m. Rozwój doliny dolnej Nidzicy jest podobny jak
innych dolin obszarów lessowych. Przebiegał on podobnie jak rozwój dolin Wyżyny
Lubelskiej (np. Żółkiewka, Wieprz, Bystrzyca). W mniejszym stopniu transformacja
doliny dolnej Nidzicy w holocenie jest podobna do transformacji innych dolin Niecki
Nidziańskiej.
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The Development of the Lower Nidzica River
Valley During the Holocene Age
Summary
A stretch of the Lower Nidzica River valley, south of Kazimierza Wielka,
was chosen as the research area for the planned detailed study into the landform
development in a loess area (Fig.1). The Nidzica river runs across the Małopolska
Upland and joins the Vistula river as its left−bank tributary. Long−term archaeological
studies had revealed that the area was among the most transformed upland loess
terrain and the earliest settlements go back to the Neolithic Age. The selection
of the study area was based on the assumption that a climate or human−related
transformation of the natural environment in the whole of the catchment would be
reflected in the sediments of the main valley floor.
The study aimed to understand the main stages in the historical development
of the main Nidzica river valley throughout the Holocene Age, as viewed against
the climatic change and human activity. To do this, patterns of landform development
and valley−floor sedimentation were investigated. This was complemented by
a prehistoric settlement description. Paleogeographic interpretation was based on
30 wells drilled in the Nidzica valley−floor. The deposits were characterised along
six valley reaches describing the ranges of thickness, granularity and the content of
carbonate and organic matter. Deposit profiles from past geologic and hydrogeologic
drilling were also used in the characteristic of the valley−floor.
The Pleistocene Age deposits found in the area rest on Miocene formations.
In the valley−floor, tha latter begin at the depths of 6−15 metres, while on the slopes
and the hilltops they are buried at between a dozen to 30 metres. Broad watershed
ridges constitute a characteristic feature of the local relief. Within those ridges,
there are abundant flats probably associated with various plantation areas. Found at
285 to 230 metres a.s.l their local relative elevation tends to diminish eastwards.
The lower of the plantation flats probably constitute the older terrace levels or
denudation areas. The predominantly convex/concave profiled slopes run along
a dense denudation valley network. These include chiefly basin−shaped and flat−
floored valleys, typically occurring in complex systems. Another typical feature of the
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analysed area is the occurrence of broad accumulative valley−floors that are drained.
The contemporary development of the Lower Nidzica Valley involves primarily slope
and hilltop denudation and agradation of the valley−floors.
The impact of natural and anthropogenic change in the natural environment
on the development of the Lower Nidzica Valley
Along the studied reach of the Nidzica valley, the Miocene formations are between
6−15−metre deep. They are covered by sand−and−gravel deposits, the formation
of which points to a river channel origin. They comprise clacaric pebbles, as well
as quartzite and Scandinavian material. This formation is found at 2,4−5,2 metres
and it is at its deepest near the contemporary Nidzica channel. The sand and gravel
sediments run across the entire valley, which might indirectly mean that the valley−
floor has not been dissected all the way to the Miocene bedrock. The occurrence
of thick material at various depths could also indicate a multi−staged history of the
valley erosion. Calcaric silt and clay sediments with some sandy fraction top the
thick−grained formations. The considerable content of calcaric material could be
associated with secondary enrichment of these formations with carbonic material
leeched away from the covers in a warm and humid climate.
At the end of the Atlantic period, the Neolithic cultures, i.e. the Linear Pottery
culture (KCWR: 6 550−5 750 BP) began a settlement process. The culture’s
economic activity and settlements were typically located along river valleys and
their livelihood based on forest−fallow system. The settlement network consisted
of small and compact groups of hamlets in small but consistently developed areas
(Kruk, Milisauskas 1996). While it is likely that during the KCWR settlement period
the natural relief processes did not accelerate significantly, the opposite may be
true about some local modifications due to deforestation of small clearings. With
the advent and raise of the Lengyel−Polgar (CL−P: 5 750−4 750 BP) settlement
cycle, however, the area involved and the number of plots farmed increased. The
forest−fallow system was superseded by the bush−fallwo system (Jersak et al. 1992).
The Neolithic transformation of the natural environment probably peaked during
the Funnel Beaker culture (KPL: 5 050−4 450 BP). Extensive crop farming on
slopes and hilltops was prevailing (Kruk 1973, 1980, 1993). Quicker field rotation
and the shifting of the most of the settlement and economic activity onto the
hilltops must have to materially contributed to an increase in the rate of mechanical
slope denudation. At the end of the Neolithic age, the area saw the development
of the Corded Ware culture (KCS: 4 400−3 800 BP). Its economy was based on
large herds of animals, which may have kept the previously deforested areas clear.
Around 5 000 years BP, mineral−organic sedimentation started in the Lower
Nidzica Valley. These formations line the whole valley cross−section and are
characterised by thickness ranging from more than 20 centimetres to two meters.
The sediments come form flood events, stationary water accumulation and peat
bog. Peat layering of various thickness occurs at different depths and is not normally
continuous. The high degree of peat decay and the presence of mineral deposits
reflect frequent ground−water level fluctuation and a periodic nature of the mineral
material supply. The dense network of denudation valleys and planated areas within
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slopes would point to a phased displacement of deposits within the catchment.
A sudden increase in the volume of sediments associated with Neolithic and post−
Neolithic slope denudation was probably restricted to the side valleys and the slope
planated areas. The end of mineral−organic accumulation in the Nidzica valley dates back
to ca. 1 000 BP. Whilst along some of the reaches sedimentation of those formations
had stopped even earlier (around 1 950 BP), elsewhere it continued up to 510 years
BP (Fig. 19 and 21). This would suggest that the rate of development varied across
a vast flood plain during the Subboreal and Subatlantic periods, but the issue would
need further detailed investigation. Accumulation of mineral and organic sediments
within the Lower Nidzica Valley−floor was interrupted by the accumulation of silt
formation of the mineral fluvisol. The sedimentation rate probably varied from reach
to reach. Indeed, other important factors that also contributed to the floodplain
development include the intensity of material transport from the side valleys and
slopes, as well as any anthropogenic transformation within the valley−floor. In the
valley cross−section, the mineral mineral fluvisol near the channel is thicker.

Conclusions
The Nidzica Valley landforms influence the retention of sediments within
the slopeside flats and the side valley−floors. For this reason, a considerable portion
of the sediments remains within the sub−catchments. The main valley−floor receives
only some of the sediments and at a delay. The floor of the Holocene−age Nidzica
valley consists mainly of fine mineral deposits and organic deposits. They probably
rest on late−Vistulian age erosion levels. This suggests that agradation of the studied
valley−floor occurred during the course of the Holocene age. The deep incision of
the Nidzica channel during the late Vistulian age restricted its lateral migration and
determined the thickness and form of the sediments accumulated in the valley−floor
during the Holocene Age. The formation of the sediments in the valley−floor betrays
an important contribution of the floodplain breadth on its agradation rate. The varied
rate of development of the defined reaches in the floodplain highlights the varied
thickness of the main lithological series and the occurrence side by side of various
facies and different ages. The Holocene−age valley development had certain, but
small degree of linkage with the Vistula river evolution. This points to the occurrence
of thick sediments with mineral and organic material within the valley−floor along
the reach between Kazimierza Wielka and the Ławy locality, but a complete lack of
it at the confluence of Nidzica and the Vistula river. The Nidzica valley in this area
is steeper which prevents the formation of marshes.
The archaeological research and the slope cover analysis showed that human
activity played an important part in the transformation of the Lower Nidzica valley
landform. This influence probably peaked in mid Neolithic age, during the development
of the Lusatian culture, during the Roman period and Middle age. Additionally,
humans actively modified the development of the valley−floor as the Nidzica channel
was trained, levees erected and its floodplain drained. The periods of human impact
coincided with the local diluvial accumulation within flat parts of the slopes. During
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the same periods, mineral−organic deposits, as well as the mineral fluvisol may have
accumulated. These deposits are up to five metres thick along certain reaches or
the Lower Nidzica river valley. The development of the valley is similar to the evolution
of some other loess valleys (such as the Żółkiewka, Wieprz, Bystrzyca rivers). Because
of the characteristics of those valleys it is easier to compare the development of
selected reaches rather than their whole valley systems. The Lower Nidzica river
valley, with its broad valley−floor, low gradient and the manner in which material
is supplied from the slopes is more similar to the valleys in the Lubelska Upland than
to other valley in the Nidziańska Basin.
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