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Morphologic determinants of aggradation across
the Szreniawa valley floor near the village of Książnice Wielkie,
located atop the Proszowice Plateau
Abstract : The paper describes sediments forming the floor of the Szreniawa valley
near the village of Książnice Wielkie. Four lithofacies forming the floor of the valley were identified based on grain size, carbonate content, and organic matter content : ( 1 ) sand and gravel of variable grain size, ( 2 ) fine-grained carbonate sediment,
( 3 ) mineral and organic sediment, ( 4 ) coarse-grained particulates. Research has
shown a significant influence of local characteristics of relief on sediment differentiation for the studied valley floor cross section. Sediment age, rate of sediment
aggradation, as well as the primary sediment pathway towards the floodplain were
established in the study. Sediment differentiation is discussed in terms of changes
in the climate and phases of human impact on the natural environment in the
study area.
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Wstęp
Lessy występujące w Polsce stanowią środkową część europejskiej strefy
lessowej rozciągającej się od południowej części Wielkiej Brytanii, poprzez
Belgię, Holandię, północną Francję, Niemcy, Polskę, aż po Ukrainę i Rosję
( Jersak 1973 ; Mücher 1986 ; Pye 1987 ). Pokrywy te zbudowane są ze zróżnicowanych stratygraficznie warstw, wśród których pod względem powierzchni
i miąższości dominują lessy vistulianu ( Jersak 1973 ). Rezultatem degradacji
pokrywy lessowej zachodzącej pod wpływem zmian klimatu oraz działalności gospodarczej człowieka jest transformacja cech osadów pyłowych
– wskutek działania procesów stokowych i fluwialnych. Odzwierciedlają
ją zazwyczaj : uziarnienie osadów, zmiana zawartości węglanu wapnia i substancji organicznej. Różnice dotyczące tych parametrów w osadach deponowanych w dnach dolin i u podnóży stoków wynikają z rodzaju transportu, tempa akumulacji, jak również cech obszaru depozycji.
Mimo licznych publikacji dotyczących późnovistuliańskiej i holoceńskiej ewolucji dolin na wyżynach lessowych ( m.in. Jersak, Śnieszko 1987 ;
Jersak i in. 1992 ; Śnieszko 1995 ; Kruk i in. 1996 ; Harasimiuk i in. 2002 ; Lang
2003 ; Rommens i in. 2005, 2006 ; Klimek i in. 2006 ; Kołodyńska-Gawrysiak
2008 ; Verstraeten i in. 2009 ; Dotterweich i in. 2012 ) wiele zagadnień jest
wciąż otwartych. Jednym z nich jest wpływ lokalnych czynników – w tym
zróżnicowania rzeźby zlewni, spadku i szerokości dna doliny – na transfer
osadów pomiędzy stokami i dolinami bocznymi a dnem doliny głównej.
Problem ten jest szczególnie ważny w kontekście kierunku dostawy osadów
na równinę zalewową, sposobu i tempa jej agradacji.
Prezentowane w publikacji wyniki są częścią wieloletnich badań realizowanych przez autorkę w dolinie Szreniawy. Ich szczegółowe wyniki zostały
opublikowane w 2013 roku ( Michno 2013 ). W publikacji przedstawiono
nową interpretację uzyskanych wcześniej wyników. Zwrócono uwagę
na znaczenie morfologicznych uwarunkowań dla agradacji dna doliny
Szreniawy w rejonie Książnic Wielkich. Uwzględniono wpływ lokalnych
cech rzeźby ( występowanie wyższych poziomów terasowych, stożków dolin
bocznych, denudacyjnych spłaszczeń podstokowych, znaczenie szerokości i spadku dna doliny ) na wykształcenie osadów budujących dno doliny
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Szreniawy. Określono również główny kierunek ich dostawy na równinę
zalewową oraz tempo jej agradacji.

Obszar badań
Jako obszar szczegółowych badań wybrano odcinek doliny Szreniawy
położony w rejonie Książnic Wielkich na Płaskowyżu Proszowickim stanowiącym południowo-zachodni mezoregion ( 342.23 ) Niecki Nidziańskiej
( ryc. 1 ). Obszar ten znajduje się w obrębie miechowskiego płata lessowego
( Jersak 1973 ).
Powierzchnie wierzchowinowe w zlewni Szreniawy tworzą szerokie,
krótkie garby, zbudowane głównie z neogeńskich osadów ilastych i piaszczystych. Nawiązują one do trzeciorzędowych powierzchni zrównań,
których fragmenty zachowane są w wysokości : 230 – 250 m n.p.m. oraz
215 – 230 m n.p.m. ( ryc. 2 ). Utwory neogeńskie nadbudowane są miąższą
pokrywą lessów ( do 30 m ), lokalnie także gliną zwałową, osadami fluwioglacjalnymi lub „ serią witowską ( Izmaiłow, Michno 2009 ). Wysokości
względne w analizowanym fragmencie zlewni wynoszą 40 – 70 m. Zbocza
doliny Szreniawy cechują się nachyleniem 2 – 35 °, przeważnie 7 – 15 °.
Rozcina je gęsta sieć dolin różnego wieku, które są stale lub okresowo
odwadniane, a gęstość dolin denudacyjnych nie przekracza 2 km · km –2
( Michno 2013 ). Większe i starsze doliny nieckowate o długości do 1,5 km
są asymetryczne i charakteryzują się nachyleniem zboczy 3 – 20 °. Dna tych
dolin wyścielone są osadami soliflukcyjnymi i proluwialnymi o miąższości
do 3 – 4 m ( Śnieszko 1995 ). Większe spośród tych form w dolnych odcinkach przechodzą w doliny płaskodenne ( szerokość dna do 150 m ) z okresowymi lub stałymi ciekami. Ich dna budują drobnoziarniste osady mineralne oraz organiczne o łącznej miąższości 1,0 – 6,5 m ( Stachowicz 2010 ).
U wylotu tych dolin występują rozległe ( promień do 800 m ) stożki napływowe lub proluwialne. Drugą grupę form dolinnych stanowią niewielkie
doliny holoceńskie, wycięte w zboczach starszych form. Wykształcone są
one głównie jako niecki ablacyjne o głębokości od dwóch do kilkunastu
metrów, długości do około 500 m i nachyleniu zboczy 3 – 7 ° ( Michno 2013 ).
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Ryc. 1. Położenie zlewni Szreniawy i obszaru badań na tle granic jednostek fizycznogeograficznych wg J. Kondrackiego 1994
1 – granice prowincji, 2 – granice podprowincji, 3 – granice makroregionów, 4 – granice
mezoregionów, 5 – numery mezoregionów, 6 – główne rzeki, 7 – miejscowości, 8 – obszar
badań ( ryc. 2 ).

Fig. 1. Location of the Szreniawa and study area on a geographic region map by
J. Kondracki (1994)
1 – boundaries of provinces, 2 – boundaries of subprovinces, 3 – boundaries of
macroregions, 4 – boundaries of microregions, 5 – mesoregion numbers, 6 – major
rivers, 7 – towns, 8 – study area ( fig. 2 ).

Na zboczach większych dolin oraz na nierozczłonkowanych zboczach
doliny Szreniawy występują holwegi. Osiągają one niejednokrotnie długość kilkuset metrów i głębokość do 12 m. Formy te wycięte są w lessach
i charakteryzują je wąskie dna ( do 2,5 m szerokości ) oraz strome zbocza
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( 70 – 80 ° ). W obrębie stoków liczne są również terasy rolne o wysokości
0,5 – 5 m i długości kilkuset metrów.
Dolina Szreniawy w analizowanym odcinku jest formą płaskodenną,
której dno osiąga szerokość maksymalnie 2,05 km. W analizowanym
obszarze występują dwa poziomy wyższych teras : w wysokości 20 – 30 m
nad dno doliny oraz niższy o wysokości względnej 14 – 16 m ( Michno 2013 ).
Zbudowane są one z piasków i żwirów fluwioglacjalnych nadbudowanych
lessem i osadami deluwialnymi ( 9 – 11 m miąższości ). Niemal całą szerokość współczesnego dna doliny Szreniawy zajmuje powierzchnia terasy
nadzalewowej wznosząca się 2 – 6 m nad równinę zalewową. Terasa ta zbudowana jest w stropie z ilasto-piaszczystych osadów holoceńskich, niżej
( na głębokości 4 – 6,6 m ) budują ją piaski i żwiry. U wylotu bocznych dolin
terasa nadzalewowa jest nadbudowana stożkami napływowymi i proluwialnymi, lokalnie także deluwiami tworzącymi spłaszczenia podstokowe.
Powierzchnię terasy nadzalewowej na całej długości badanego odcinka
doliny rozcinają liczne rowy odwadniające. W badanym odcinku doliny,
poniżej terasy nadzalewowej fragmentarycznie występuje wąska równina
zalewowa. Wznosi się ona na wysokość około 0,5 – 2 m nad koryto i budują
ją pyłowe utwory lessopochodne z materiałem piaszczystym i organicznym. W analizowanym odcinku doliny koryto Szreniawy charakteryzuje
się znaczną krętością, a spadek dna doliny wynosi 0,45 ‰.
Współcześnie stoki modelowane są głównie przez spłukiwanie, erozję
linijną, a także sufozję. U podnóży stoków, na spłaszczeniach wyższych
teras oraz w dnach suchych niecek ablacyjnych zachodzi okresowo akumulacja osadów deluwialnych. Wśród procesów fluwialnych największe
znaczenie ma erozja boczna, która zachodzi na wklęsłych brzegach zakoli
koryta Szreniawy i jej dopływów. Erozja wgłębna ze względu na niewielki
spadek koryt nie ma większego znaczenia w ich rozwoju.
Obszar objęty badaniami charakteryzuje się najniższymi opadami
w dorzeczu górnej Wisły. Spowodowane jest to jego położeniem w cieniu opadowym Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Średnia liczba dni
z opadem > 1 mm wynosi tu mniej niż 140 dni w roku ( Niedźwiedź,
Obrębska-Starklowa 1991 ). Średnia roczna suma opadów to 645 mm
( Miechów ). Najwyższe opady występują w miesiącach letnich z minimum
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przypadającym na lipiec, najniższe opady przypadają na styczeń lub luty.
Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7 – 8 °C, a średnia miesięczna
od –3 °C w styczniu do +18 °C w lipcu ( Paszyński, Kluge 1986 ). Zlewnia
Szreniawy – zwłaszcza w górnym i środkowym odcinku – charakteryzuje
się występowaniem wydajnych źródeł o wysokich walorach przyrodniczych i poznawczych ; ich wydajność wynosi od 8 l  ·  s –1 do 170 l · s –1 ( Baścik,
Partyka 2011 ). Dzięki stałej dostawie wód podziemnych z wydajnych źródeł
charakterystyczny dla Szreniawy jest brak niżówek. Średni roczny przepływ Szreniawy ( dane za lata 1960 – 1980 ) wynosi w Biskupicach 3,37 m3 · s –1,
a średni odpływ jednostkowy za ten okres 4,9 l · s –1 · km –2. Najniższe średnie
miesięczne przepływy występują we wrześniu, a najwyższe w marcu lub
kwietniu. Udział zasilania podziemnego wynosi około 63 % ( Dynowska
1986a, b ).

Metody
Realizacja postawionego celu była oparta na charakterystyce rzeźby badanego fragmentu zlewni Szreniawy z uwzględnieniem szczegółowego kartowania geomorfologicznego oraz poznania zróżnicowania osadów budujących jej dno w przekroju Książnice Wielkie.
W celu poznania wykształcenia osadów budujących dno doliny wykonano łącznie siedem profili wierceń położonych wzdłuż przekroju poprzecznego dna o długości około 1 km ( ryc. 2 ), o głębokości od 5 m do 7,5 m.
←
Fig. 2. Geomorphological map of the study area ( based on Izmaiłow, Michno 2009 ;
Michno 2013 )
1 – fragments of Neogene plain, 2 – fragments of slope flattenings, 3 – dome summits,
4 – wide drainage divide ridges, 5 – Neogene slope of more than 35 °, 6 – Neogene slope
of 15 –35 °, 7 – Neogene slope of 7 – 15 °, 8 – Pleistocene slope of 7 – 15 °, 9 – Pleistocene slope of
15 – 35 °, 10 – San 2 ice age terrace, 11 – Middle Polish ice age terrace, 12 – Pleistocene basins,
13 – flood terrace, 14 – floodplain, 15 – proluvial plains, 16 – dry Holocene denudation valleys, 17 – river channels, 18 – edge of flood terrace, 19 – Holocene alluvial fans, 20 – proluvial
fans, 21 – drainage ditches, 22 – agricultural terraces and hollow ways, 23 – towns, 24 – location of sampling sites in the Szreniawa Valley.
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Ryc. 2. Mapa geomorfologiczna obszaru badań ( na podstawie Izmaiłow, Michno
2009 ; Michno 2013 )
1 – fragmenty neogeńskiej powierzchni zrównania, 2 – fragmenty spłaszczeń stokowych,
3 – wierzchołki kopulaste, 4 – szerokie garby wododzielne, stoki neogeńskie: 5 – o nachyleniu > 35°, 6 – o nachyleniu 15–35°, 7 – o nachyleniu 7 – 15 °; stoki plejstoceńskie: 8 – o nachyleniu 7 – 15 °, 9 – o nachyleniu 15 – 35 °; 10 – powierzchnia terasy z okresu zlodowacenia san 2,
11 – powierzchnia terasy z okresu zlodowaceń środkowopolskich, 12 – niecki plejstoceńskie,
13 – terasa nadzalewowa, 14 – równina zalewowa, 15 – równiny proluwialne, 16 – suche,
holoceńskie doliny denudacyjne, 17 – koryta rzeczne, 18 – krawędzie terasy nadzalewowej, 19 – holoceńskie stożki napływowe, 20 – stożki proluwialne, 21 – rowy melioracyjne,
22 – terasy rolne i holwegi, 23 – miejscowości, 24 – lokalizacja wierceń wykonanych w dolinie Szreniawy.

237

238

Anna Michno

Wiercenia wykonano wiertnią spalinowo-udarową Cobra 248 firmy
Eijkelkamp. Do szczegółowych analiz laboratoryjnych pobrano 129 prób
osadów mineralnych i mineralno-organicznych. W celu określenia wieku
osadów pobrano także 11 prób do datowań radiowęglowych. Datowania
te wykonano w Laboratorium Radiowęglowym w Kijowie ( tab. 1 ).
Dla pobranych prób osadów wykonano analizę uziarnienia ( w przedziałach co 0,5 phi ), zawartości węglanu wapnia i materii organicznej. Wszystkie
analizy wykonano w Laboratorium Geomorfologicznym Instytutu Geografii
i Gospodarki Przestrzennej U J w Krakowie. W analizie uziarnienia osadów
o frakcji > 1 mm zastosowano metodę sitową, natomiast uziarnienie osadów
Tab. 1. Wyniki datowań radiowęglowych osadów dna doliny Szreniawy
Tab. 1. The results of radiocarbon dating of sediments in the Szreniawa valley-floor
Numer
laboratoryjn y /
Laboratory number

Głębokość /
Depth
[ cm ]

Rodzaj osadów /
Type of
sediments

IGSB-1287

85

Gleba/Soli

IGSB-1284

85

IGSB-1285

C BP

σ

cal yrs. BP

μ

4100 ±500 BP

5905 – 3403
( 95,4 % )

4641

640

Torf/Peat

1870 ±100 BP

2040 – 1558
( 95,4% )

1803

120

105

Torf/Peat

2435 ±125 BP

2767 – 2158
( 95,4 % )

2513

153

IGSB-1286

120

Torf/Peat

2150 ±100 BP

2348 – 1902
( 95,4 % )

2145

124

IGSB-1288

190

Torf/Peat

2170 ±110 BP

2420 – 1880
( 95,4 % )

2166

137

IGSB-1290

230

Torf/Peat

2280 ±110 BP

2701 – 2004
( 95,4 % )

2311

168

IGSB-1289

240

Torf/Peat

2965 ±100 BP

3372 – 2874
( 95,4 % )

3129

133

IGSB-1292

260

Torf/Peat

4280 ±150 BP

5305 – 4440
( 95,4 % )

4866

228

IGSB-1291

285

Torf/Peat

4305 ±130 BP

5296 – 4531
( 95,4 % )

4905

206

IGSB-1295

180

Torf/Peat

3080 ±115 BP

3560 – 2965
( 95,4 % )

3263

146

IGSB-1293

103

Torf/Peat

1860 ±100 BP

2036 – 1553
( 95,4d% )

1791

119

14

Morfologiczne uwarunkowania agradacji dna doliny Szreniawy …

o frakcji < 1 mm określono metodą dyfrakcji laserowej przy użyciu laserowego miernika cząstek Analysette 22 Comfort. Zawartości węglanu wapnia
określono metodą objętościową przy użyciu aparatu Scheiblera, natomiast
zawartość materii organicznej określono metodą Tiurina. Parametry statystyczne charakteryzujące rozkład uziarnienia ( Folk, Ward 1957 ) wyliczono
metodą graficzną za pomocą programu komputerowego Gradistat 5.11.
Zróżnicowanie miąższości osadów, ich uziarnienia, a także zawartości
węglanów i materii organicznej przeanalizowano w każdym z wykonanych
wierceń ( charakterystyka poszczególnych profili litologicznych ). Były one
także podstawą do wyróżnienia scharakteryzowanych w pracy litofacji.
Opierając się na analizie miąższości osadów oraz ich wieku, oszacowano
także średnie tempo ich akumulacji.

Charakterystyka osadów budujących
dno doliny Szreniawy
Cechy litologiczne osadów

W celu poznania morfologicznych uwarunkowań agradacji dna doliny
Szreniawy w rejonie Książnic Wielkich wykonano siedem wierceń o głębokości 5,0 – 7,5 m : cztery profile zlokalizowane są po prawej stronie koryta
( K-1, K-2, K-3, K-4 ), a trzy kolejne po jego lewej stronie ( K-5, K-6, K-7 )
( ryc. 2 ).
Profil K-1 o głębokości 6,5 m położony jest w wysokości 183 m n.p.m.,
na niewielkim spłaszczeniu podstokowym. Profil litologiczny tego wiercenia jest mało zróżnicowany. Wyróżnić w nim można dwie zasadnicze
części : poniżej głębokości 5,4 m występują osady piaszczyste, natomiast
wyżej – pyły ( ryc. 3 ). Osady piaszczyste tworzą dwa ogniwa : piasek bardzo
gruby o miąższości 0,2 m oraz piasek drobny o miąższości 1,1 m. Piasek bardzo gruby jest bardzo słabo wysortowany ( δ1 : 2,65 ), zawiera on do 43,61 %
osadów o frakcji żwiru, w tym także okruchy skał węglanowych o średnicy do 2,6 mm oraz materiał skandynawski. Ujemne wartości skośności
( Sk : –0,13 ) wskazują, że w ogniwie tym przeważają osady o frakcji grubszej niż frakcja o maksymalnej częstości. Piasek drobny o popielatej barwie
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Ryc. 3. Zróżnicowanie osadów dna doliny Szreniawy w profilu K-1 ( na podstawie Michno 2013 )
Fig. 3. Diversity of sediments in the floor of the Szreniawa Valley – profile K-1 ( based on Michno 2013 )
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(Mz: 2,80–2,68) jest słabo wysortowany (δ1: 1,6–1,97), zawiera <1% osadów
o frakcji żwiru i do 21% pyłu. Słabe lub bardzo słabe wysortowanie utworów
piaszczystych może wskazywać na duże zróżnicowanie energii ich środowiska depozycyjnego lub jest efektem niejednorodności genetycznej utworów.
Tworzące wyższą część profilu K-1 osady pylaste o łącznej miąższości
5,4 m wykształcone są jako naprzemianległe ogniwa pyłu bardzo grubego
oraz pyłu grubego. Pył gruby występujący na głębokości 4,5  –  5,4 m zawiera
znaczną ilość węglanów ( do 10 % ) i charakteryzuje się szarą barwą. Osady
pylaste występujące wyżej w profilu są żółte i tylko w najwyższej części
charakteryzują się ciemniejszą, brązową barwą i zawierają do 2,4 % materii
organicznej. Do głębokości 2 m są one też bezwęglanowe. Pyły są słabo lub
bardzo słabo wysortowane ( δ1 : 1,59  –  2,39 ), zawierają 11,45 – 37,07 % utworów o frakcji piasku.
Profil K-2 o głębokości 5,0 m zlokalizowany jest w odległości 406 m od
koryta Szreniawy w wysokości około 181,5 m n.p.m. W spągu profilu litologicznego tego wiercenia ( na głębokości poniżej 3,4 m ) występują osady
gruboziarniste o szarej barwie, wykształcone jako żwir drobny ( Mz : –2,17 )
o miąższości 1 m oraz żwir bardzo drobny ( Mz : –1,63 ) o miąższości 0,6 m
( ryc. 4 ). Konsekwencją zróżnicowania uziarnienia osadów w tych dwóch
ogniwach jest słabe ( δ1 : 1,5 ) lub bardzo słabe ( δ1 : 2,4 – 2,6 ) ich wysortowanie. Osady żwirowe zawierają okruchy skał węglanowych ( φ 20 – 49 mm )
oraz skał skandynawskich ( φ do 10 mm ). Powyżej utworów gruboziarnistych w profilu wiercenia K-2 występuje słabo wysortowany piasek średni
o jasnoszarej barwie ( Mz : 1,08 ; δ1 : 1,56 ) i miąższości 0,52 m, a następnie
szary pył gruby (Mz: 5,13; miąższości ogniwa: 0,28 m). Osady te charakteryzuje znaczna zawartość węglanów (do 9,71%). Piasek średni, jako jedyny osad
w całym profilu, charakteryzuje się ujemną wartością skośności (Sk: –0,2).
Powyżej tych dwóch ogniw w profilu litologicznym wiercenia K-2 występuje piasek drobny ( Mz : 2,63 ; miąższość ogniwa : 0,15 m ) zawierający 3 %
materii organicznej, co podkreślone jest jego czarno-brązową barwą. Wyżej
występują osady pylaste ( Mz : 4,89 – 7,03 ) o łącznej miąższości 2,45 m.
Poszczególne ogniwa pyłów różnicuje barwa oraz udział osadów o frakcji
piaszczystej ( 0,61 – 31 % ) i ilastej ( 4,91 – 14,76 % ). Osady pylaste występujące
na głębokości 0,7 – 2,45 m charakteryzują się czarną lub czarno-brązową
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Ryc. 4. Zróżnicowanie osadów dna doliny Szreniawy w profilu K-2 ( na podstawie Michno 2013 )
Fig. 4. Diversity of sediments in the floor of the Szreniawa Valley – profile K-2 ( based on Michno 2013 )
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barwą i zawierają 1,8 – 8 % materii organicznej oraz do 19 % CaCO 3 ( w spągu
ogniwa ). W osadach tych występują też przewarstwienia silnie rozłożonych torfów lub pylastych osadów węglanowych o szaroniebieskiej barwie.
Występujący w stropie wiercenia pył średni ( 0,7 m miąższości ) o jasnobrązowej barwie charakteryzuje odwrócona sekwencja uziarnienia ( osady
grubieją ku stropowi ). Większość osadów w analizowanym profilu charakteryzuje słabe ( δ1 : 1 – 2 ) lub bardzo słabe ( δ1 : 2 – 4 ) wysortowanie. Najsłabiej
wysortowane są osady dwóch ogniw żwirowych występujących w spągu
profilu litologicznego.
Profil K-3 o głębokości 5,5 m zlokalizowany jest w odległości 162 m od
koryta Szreniawy, w wysokości około 181 m n.p.m. W spągu profilu litologicznego ( poniżej 4,35 m ) występują osady piaszczyste i żwirowe. Najniżej
położony jest piasek bardzo gruby ( Mz : –035 ; miąższość ogniwa : 0,65 m ),
nad nim występuje piasek średni o miąższości 0,35 m ( Mz : 1,54 ), a następnie żwir bardzo drobny ( Mz : –1,35 ; miąższość ogniwa : 0,15 m ). Osady tworzące ogniwo piasku bardzo grubego oraz żwiru bardzo drobnego są bardzo
słabo wysortowane ( δ1 : 2,23 – 2,69 ), lepszym wysortowaniem charakteryzuje się natomiast piasek średni ( δ1 : 0,86 ). We wszystkich trzech ogniwach
osadów gruboziarnistych występują otoczaki lub okruchy skał węglanowych ( φ do 50 mm ) oraz materiał północny ( φ > 2 mm ). W analizowanym
profilu litologicznym powyżej głębokości 4,35 m występują głównie pyły,
jedynie na głębokości 4 m przewarstwione są one piaskiem średnim. Osady
pylaste wykształcone są jako pył średni, pył gruby lub pył bardzo gruby.
Miąższość poszczególnych ogniw pylastych wynosi od 0,10 m do 1,20 m.
Pyły zazwyczaj są słabo wysortowane ( δ1 : 1,69 – 1,89 ), bardzo słabym wysortowaniem ( δ1 : 2,35 ) charakteryzuje się jedynie pył bardzo gruby występujący na głębokości 2,3 – 3,5 m. Osady pylaste cechuje znaczna, chociaż zróżnicowana w profilu pionowym, zawartość materii organicznej ( 1,6 – 20,7 % )
i węglanów ( 0 – 14,96 % ). Najwyższa zawartość materii organicznej charakteryzuje pył gruby występujący na głębokości 1,1 – 3,5 m. Odznacza się on
także czarną barwą i zawiera pojedyncze makroszczątki. Osady te przewarstwione są również kilkoma laminami węglanowych szaroniebieskich
pyłów. Osady pylaste występujące w stropie wiercenia K-3 ( 0 – 1,1 m ) charakteryzuje brązowa barwa i odwrócona sekwencja uziarnienia.
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Profil K-4 o głębokości 6,0 m zlokalizowany jest w odległości 13 m od
koryta Szreniawy, w wysokości około 181 m n.p.m. W spągu profilu na głębokości 5,2 m występuje bezwęglanowy pył średni ( Mz : 6,20 – 6,92 ; miąższość ogniwa : 0,8 m ) ( ryc. 5 ). Osady te w dolnej części ogniwa są bardzo
słabo wysortowane ( zawierają do 17,34 % piasku ), nieco lepszym wysortowaniem charakteryzują się one w górnej części ogniwa. Wyżej w profilu
występują osady piaszczysto-żwirowe wykształcone jako : żwir bardzo
drobny ( Mz : –1,57, miąższość ogniwa : 0,4 m ), piasek drobny ( Mz : 2,37 ;
miąższość ogniwa : 0,4 m ), piasek bardzo gruby ( Mz : –0,7 ; miąższość
ogniwa : 0,7 m ), piasek bardzo drobny ( Mz : 3,81 ; miąższość ogniwa : 0,1 m ),
nad którym występuje ponownie ogniwo piasku bardzo grubego ( Mz : –0,7 ;
miąższość ogniwa : 0,2 m ). Utwory piaszczysto-żwirowe we wszystkich
wymienionych wyżej ogniwach charakteryzują się bardzo słabym wysortowaniem ( δ1 : 2,17 – 2,65 ). Zawierają one bowiem od kilku do ponad 20 % osadów o frakcji żwiru grubego (φ > 16 mm ). Zróżnicowanie wartości kurtozy
( KG ) wskazuje na dużą zmienność dynamiki ich transportu. Osady gruboziarniste zawierają otoczaki lub ostrokrawędziste okruchy skał węglanowych ( f do 30 mm ) i materiału północnego ( φ do 10 mm ).
Powyżej utworów piaszczysto-żwirowych w profilu litologicznym wiercenia K-4 występują wyłącznie osady pylaste o łącznej miąższości 3,4 m.
Poszczególne ogniwa zróżnicowane są pod względem wysortowania oraz
zawartości osadów o frakcji piaszczystej ( od 5,86 % do 28,01 % ). Osady pylaste występujące w stropowej części profilu litologicznego ( 0 – 1,7 m ) charakteryzuje odwrócona sekwencja uziarnienia. We wszystkich ogniwach osady
pylaste zawierają znaczną ilość węglanów ( maksymalnie 17,29 % ), natomiast pyły występujące na głębokości 1,7 – 3,4 m charakteryzują się także
dość dużą zawartością materii organicznej ( 2,1 – 20,7 % ) i czarną barwą.
Profil K-5 o głębokości 5,5 m zlokalizowany jest w wysokości około
181 m n.p.m., w odległości 60 m od koryta Szreniawy. Profil litologiczny
tego wiercenia jest dwudzielny : poniżej głębokości 3,74 m występują piaski,
powyżej natomiast pyły. Osady piaszczyste wykształcone są jako miąższe
ogniwo piasku grubego ( Mz : 0,6 – 1,0 ; miąższość ogniwa : 1,51 m ) oraz piasek średni ( Mz : 1,86 ; miąższość ogniwa : 0,24 m ). Piasek gruby jest bardzo
słabo wysortowany ( δ1 : 2,80 – 2,97 ). Charakteryzują go też ujemne wartości

Ryc. 5. Zróżnicowanie osadów dna doliny Szreniawy w profilu K-4 ( na podstawie Michno 2013 )
Fig. 5. Diversity of sediments in the floor of the Szreniawa Valley – profile K-4 ( based on Michno 2013 )
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skośności ( Sk : –0,2 ). Natomiast piasek średni jest najlepiej wysortowany
( δ1 : 1,08 ) spośród wszystkich osadów w całym profilu wiercenia K-5.
Powyżej utworów piaszczystych w profilu litologicznym występują pyły
o łącznej miąższości 3,74 m. Poszczególne ich ogniwa różnią się między
sobą zawartością osadów o frakcji piaszczystej, zawartością węglanów ( od
4,4 % do 20,16 % CaCO3 ) i materii organicznej ( od 0,5 % do 13,8 % ) oraz
barwą. Najgorszym wysortowaniem charakteryzuje się pył bardzo gruby
występujący na głębokości 2,7 – 3,1 m. Pyły o miąższości 1,7 m tworzące
strop profilu K-5 charakteryzuje brązowa barwa, natomiast leżący poniżej
pył gruby ( 1,7 – 2,7 m ) jest bezwęglanowy i ma czarną lub ciemnobrązową
barwę. Charakteryzuje go też najwyższa zawartość materii organicznej.
Pyły występujące bezpośrednio powyżej ogniw piaszczystych ( na głębokości 2,7 – 3,74 m ) charakteryzuje jasnoszara barwa i znaczna zawartość
węglanów, najwyższa w całym profilu wiercenia K-5.
Profil K-6 o głębokości 6,0 m zlokalizowany jest w wysokości 182,0 m
n.p.m., w odległości 122 m od koryta Szreniawy oraz 15 m od krawędzi
rozległego stożka napływowego doliny bocznej. Profil litologiczny tego
wiercenia tworzą osady o znacznym zróżnicowaniu uziarnienia. W spągu
wiercenia poniżej głębokości 3,7 m występują osady piaszczyste ( ryc. 6 ).
Wykształcone są one jako : piasek bardzo gruby ( Mz : –0,98 ; miąższość
ogniwa : 0,3 m ) i piasek gruby ( Mz : 0,99 ; miąższość ogniwa : 2 m ). Bardzo
słabo wysortowany jest piasek bardzo gruby ( δ1 : 2,58 ), zawiera on bowiem
do 49 % osadów o frakcji żwiru (φ > 2 mm ). Lepszym wysortowaniem charakteryzuje się piasek gruby ( δ1 : 1,88 ). W obu omawianych ogniwach piaszczystych występują otoczaki lub okruchy skał wapiennych ( φ 18 – 30 mm )
i materiał północny (φ do 20 mm ). Powyżej piasków w profilu K-6 występuje słabo wysortowany pył gruby ( Mz : 5,09 ; δ1 : 1,71 ) o miąższości 0,55 m.
Utwory te zawierają około 23 % osadów o frakcji piasku. Charakteryzują się
też szarą barwą i zawierają do 10 % węglanu wapnia. Powyżej w analizowanym profilu występuje kilka ogniw osadów piaszczystych, które przedzielone są ogniwem pyłu bardzo grubego o niewielkiej miąższości ( 0,1 m ).
Poszczególne ogniwa osadów piaszczystych wykształcone są jako : piasek
średni, piasek drobny lub piasek bardzo drobny. Najlepszym wysortowaniem
charakteryzuje się piasek średni ( δ1 : 1,37 ; osady na głębokości 2,8 – 2,9 m ),

Ryc. 6. Zróżnicowanie osadów dna doliny Szreniawy w profilu K-6 ( na podstawie Michno 2013 )
Fig. 6. Diversity of sediments in the floor of the Szreniawa Valley – profile K-6 ( based on Michno 2013 )
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najgorszym natomiast piasek bardzo drobny ( δ1 : 2,13 ). Osady piaszczyste
zawierają od 5,6 % do 9,8 % CaCO3, a w niektórych ogniwach także do 0,6 %
materii organicznej. Powyżej kompleksu osadów piaszczystych w profilu
litologicznym wiercenia K-6 występują słabo ( δ1 : 1,58 – 1,85 ) lub bardzo
słabo ( δ1 : 2,43 ) wysortowane pyły o łącznej miąższości 2,4 m.
Bezpośrednio powyżej piasków jest to węglanowy pył bardzo gruby
(9,83% CaCO3), o szarej barwie, zawierający około 1,6% materii organicznej
(Mz: 4,2; miąższość ogniwa: 0,4 m). Występujący wyżej w profilu pył gruby
(miąższość ogniwa: 1 m) charakteryzuje się natomiast czarną lub ciemnobrązową barwą i zawiera do 14,2% materii organicznej (liczne makroszczątki),
a w spągu ogniwa do 3,2% CaCO3. Stropową część profilu litologicznego analizowanego wiercenia tworzą pył średni (Mz: 6,44–6,48) i pył bardzo gruby
(Mz: 4,67) o łącznej miąższości 1 m. Osady te charakteryzuje brązowa barwa
i niewielka zawartość materii organicznej (do 2,9%) oraz węglanów (< 2%).
Wiercenie K-7 o głębokości 7,5 m zlokalizowane jest w wysokości
184,5 m n.p.m., na powierzchni rozległego stożka napływowego nadbudowującego dno doliny Szreniawy. W całym profilu litologicznym tego wiercenia zaznacza się duży udział osadów o frakcji piasku. W spągu profilu
na głębokości 6,95 m występują żwiry bardzo drobne ( Mz : –1,97 ; miąższość ogniwa : 0,55 m ), zawierające okruchy skał północnych ( φ do 25 mm )
oraz skał węglanowych ( φ do 35 mm ). Zróżnicowane wartości skośności
( Sk ) oraz spłaszczenia ( KG ) wskazują na dużą zmienność dynamiki transportu tych utworów. Osady żwirowe nadbudowane są kompleksem utworów piaszczystych (ogniwa piasku drobnego i bardzo drobnego) oraz pylastych (ogniwa pyłu grubego i bardzo grubego). Charakterystyczne jest dla
nich słabe lub bardzo słabe wysortowanie oraz znaczna zawartość węglanu
wapnia (4,6–12,8%). Zarówno w ogniwach piaszczystych, jak i pylastych
znajdujących się poniżej głębokości 0,9 m występują drobne okruchy materiału północnego (do 10 mm) oraz skał węglanowych (do 18 mm). Pył gruby
występujący w stropie profilu litologicznego charakteryzuje się podwyższoną
zawartością materii organicznej (do 2,2%). Odzwierciedlone jest to w jego
ciemniejszej, brązowej barwie w górnej części ognia (poziom próchniczny)
w przeciwieństwie do żółtej lub jasnobrązowej barwy pozostałych osadów
piaszczystych i pylastych tworzących profil litologiczny wiercenia K-7.
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Litofacjalne zróżnicowanie osadów w przekroju poprzecznym
dna doliny

Dolina Szreniawy jest względnie dużą doliną rzeczną o zróżnicowanej
rzeźbie, co ma istotny wpływ na wykształcenie osadów budujących jej dno.
Szczegółowa analiza osadów w poszczególnych profilach wierceń pozwoliła
na wyróżnienie czterech litofacji budujących dno doliny w analizowanym
odcinku. Są to : piaski różnoziarniste i żwiry, drobnoziarniste osady węglanowe, osady mineralno-organiczne oraz pyły masywne.
Osady gruboziarniste występują na zróżnicowanej głębokości poniżej
współczesnego dna doliny od 3,40 m ( profile : K-2, K-5 ) do 4,35 m ( profil K-3 ) ( ryc. 7 ). Utwory piaszczysto-żwirowe zazwyczaj wykształcone są
jako drobne i bardzo drobne żwiry lub piaski o zróżnicowanym uziarnieniu. Osady te charakteryzują się zwykle bardzo słabym lub słabym
stopniem wysortowania. Dużą, lecz zróżnicowaną dynamikę środowiska
depozycji utworów piaszczysto-żwirowych potwierdzają niskie wartości
kurtozy ( KG ). W niektórych ogniwach omawianej litofacji występują
także osady, które charakteryzują ujemne wartości skośności ( profile :
K-1, K-5 ). Może to pośrednio wskazywać na ich rozmywanie i redepozycję w dnie doliny. Utwory piaszczysto-żwirowe zawierają otoczaki
lub okruchy materiału północnego ( φ do 20 mm ) i skał węglanowych
( φ 18 – 50 mm ).
W dnie doliny Szreniawy powyżej litofacji piasków różnoziarnistych i żwirów występują drobnoziarniste osady węglanowe o miąższości
0,8 – 1,30 m ( ryc. 7 ). W większości są to utwory lessopochodne o jasnej
białoszarej barwie i masywnej strukturze. Osady te zawierają do 20,16 %
CaCO 3, a zawartość w nich materii organicznej nie przekracza 0,6 %.
Są to utwory prawdopodobnie związane z depozycją pozakorytową.
Największe zróżnicowanie uziarnienia, w tym także udział osadów o grubszej frakcji charakteryzuje omawianą litofację w profilu K-6 zlokalizowanym u podstawy krawędzi stożka napływowego Łapszowianki. Znaczna
zawartość w nich węglanów jest procesem wtórnym i związana jest z intensywnym ługowaniem pokryw lessowych w zlewni w warunkach ciepłego
i wilgotnego klimatu w eo- i mezoholocenie ( Michno 2013 ). W okresie
tym w całej strefie umiarkowanej kształtowały się zbiorowiska roślinne,
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1 – piaski różnoziarniste i żwiry, 2 – drobnoziarniste osady węglanowe, 3 – pyły bezwęglanowe, 4 – osady lessopochodne, 5 – pyły i piaski
z okruchami lub otoczakami skał węglanowych i północnych, 6 – osady mineralno-organiczne, 7 – pyły masywne, 8 – deluwia, 9 – kierunek
dostawy osadów na równinę zalewową.

Ryc. 7. Budowa dna doliny Szreniawy w rejonie Książnic Wielkich ( na podstawie Michno 2013 )
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co ograniczało denudację mechaniczną stoków, sprzyjało natomiast głębokiemu krążeniu wód w pokrywach ( Starkel 1991 ).
Powyżej litofacji drobnoziarnistych osadów węglanowych występują utwory mineralno-organiczne o czarnej lub ciemnobrązowej barwie. Zawierają one drobne przewarstwienia dobrze rozłożonych torfów,
a w niektórych profilach także węglanowych osadów pylastych lub piasków. Omawianą litofację tworzą osady o niewidocznej makroskopowo
strukturze, składające się z lessopochodnych utworów powodziowych
lub stokowych ( na wtórnym złożu ), amorficznej substancji organicznej
oraz pelitycznego węglanu wapnia ( do 19 % CaCO 3 ). Proporcje między
tymi składnikami są zróżnicowane, jednak udział materiału klastycznego
zazwyczaj przekracza 50 %. Osady mineralno-organiczne w analizowanym
przekroju dna doliny Szreniawy charakteryzuje miąższość od 1 m ( profil
K-5 ) do 2,4 m ( profil K-3 ).
Powyżej litofacji osadów mineralno-organicznych w dnie doliny
Szreniawy występują pyły masywne. Tworzą one pokrywę na całej szerokości współczesnego dna doliny ( ryc. 7 ). Ich miąższość jest największa
w pobliżu koryta ( profile : K-4, K-5 ), a najmniejsza w brzeżnej części dna
doliny. Pyły masywne charakteryzuje zazwyczaj brązowa barwa, jedynie
w spągu wykazują one cechy oglejenia. Litofację pyłów masywnych tworzą głównie zawiesinowe osady pozakorytowe : zawiesina jednorodna lub
zawiesina typu pelagicznego ( Michno 2013 ). Ten ostatni typ osadów tworzy
w całości omawianą litofację w profilu K-2 ( profil zlokalizowany w brzeżnej części dna doliny ). Pyły masywne charakteryzuje odwrócona sekwencja uziarnienia, w spągu zawierają od 0,61 % ( profil K-2 ) do 9 % ( profil K-4 )
piasku, a w stropie od 4,81 % do 28 %. Litofację pyłów masywnych charakteryzuje jednocześnie coraz drobniejsza frakcja osadów wraz ze wzrostem
←
Fig. 7. Geology of the floor of the Szreniawa Valley in the Książnice Wielkie area
( based on Michno 2013 )
1 – sand and gravel of variable size, 2 – fine-grained carbonate sediments, 3 – non-carbonate
ash particles, 4 – loess-derived sediments, 5 – ash particles and sand with rock fragments
or carbonate and northern rock pebbles, 6 – mineral and organic sediments, 7 – large ash
particles, 8 – deluvial matter, 9 – direction delivery sediments on the floodplain.
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odległości od koryta. Związane jest to ze zmniejszaniem się energii przepływów wezbraniowych w dystalnej części dna doliny.
Odmiennie wykształcone są osady w profilach K-1 i K-7. Profil K-1 zlokalizowany jest na spłaszczeniu podstokowym. Miąższość osadów pylastych
nadbudowujących utwory gruboziarniste występujące w spągu wiercenia
( litofacja : piaski różnoziarniste i żwiry ) wynosi 5,4 m. Najgłębiej leżące pyły
o znacznej zawartości węglanów tworzą litofację drobnoziarnistych osadów
węglanowych. Natomiast wyżej leżące w profilu osady to prawdopodobnie utwory lessopochodne związane z denudacją mechaniczną pokrywy
lessowej, które nadbudowane są w stropie deluwiami o miąższości około
2 m ( ryc. 7 ). Cechy deluwiów : ich barwa, zawartość materii organicznej
oraz bezwęglanowość mają związek ze spłukiwaniem, które zachodziło na
stokach lessowych, które wcześniej były już objęte procesami glebowymi.
Deluwia w profilu K-1 charakteryzuje więc pierwotne odwapnienie osadu
i podwyższona zawartość próchnicy. Prawdopodobnie równocześnie z ich
akumulacją u podnóża stoku zachodziły procesy glebowe, które zatarły
struktury depozycyjne charakterystyczne dla spłukiwania.
W profilu K-7 osady gruboziarniste występują na głębokości 6,95 m.
Nadbudowane są one utworami piaszczystymi i pylastymi, które prawie
w całym profilu litologicznym zawierają drobne okruchy skał węglanowych
i materiału północnego. Profil ten zlokalizowany jest na powierzchni późnoglacjalnego stożka napływowego doliny bocznej ( Łapszowianki ), którego krawędź wznosi się współcześnie 2 – 3,5 m nad dno doliny Szreniawy
( Stachowicz 2010 ; Michno 2013 ).

Wiek osadów i etapy agradacji dna doliny Szreniawy
W badanym odcinku doliny Szreniawy nie rozpoznano głęboko położonych powierzchni erozyjnych, które mogłyby świadczyć o intensywnej i kilkuetapowej erozji w dnie doliny w późnym vistulianie. Osady piaszczysto-żwirowe występują zazwyczaj na głębokości kilku metrów. Ukształtowanie
stropu tej litofacji wskazuje raczej na roztokowy układ koryta. Osady te – ze
względu na obecność w nich materiału północnego, jak również znaczne
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zróżnicowanie wskaźników sedymentologicznych – można prawdopodobnie traktować jako fluwioperyglacjalne osady korytowe transportowane
w środowisku o dużej i zmiennej dynamice. Podobnie wykształcone osady
gruboziarniste scharakteryzowane są także w innych dolinach regionu, np.
w dolinie Nidy ( Hakenberg, Lindner 1971 ), dolinie Nidzicy ( Śnieszko 1987 ;
Michno 2004 ). Osady te znane są także ze środkowego odcinka Szreniawy,
gdzie występują w dnie doliny na głębokości 3–6 m ( Tyczyńska 1959 ; Dylik,
Dylikowa 1960 ). W młodszych pracach autorzy określają wiek osadów
piaszczysto-żwirowych na plenivistulian ( Śnieszko 1987 ; Jersak i in. 1992 ).
W dnie doliny Szreniawy powyżej litofacji piasków różnoziarnistych
i żwirów występuje niewielkiej miąższości litofacja drobnoziarnistych
osadów węglanowych. Są to głównie osady deponowane z zawiesiny, lecz
w niektórych profilach charakterystyczny jest dla nich także znaczny udział
utworów o frakcji piasku. Może to pośrednio wskazywać na rozmywanie
i redepozycję w dnie doliny głębiej występujących osadów piaszczysto-żwirowych. Prawdopodobnie są to najstarsze osady pozakorytowe ( późnovistuliańskie ) w dnie doliny Szreniawy. Znaczna zawartość w nich węglanów jest procesem wtórnym i związana jest z intensywnym ługowaniem
pokryw lessowych w zlewni w warunkach ciepłego i wilgotnego klimatu
w eo- i mezoholocenie ( preboreał, boreał, atlantyk ). Pośrednim dowodem
na denudacje lessów w zlewni Szreniawy są lessopochodne osady pylaste
tworzące profil K-1. Ich strop nadbudowany jest neoholoceńskimi deluwiami, które powstały w wyniku spłukiwania wcześniej odwapnionych lessów. Deluwia te datowane są na 4100 lat B P, co pozwala wiązać ich powstanie z gospodarczą działalnością człowieka w okresie neolitu.
Wyraźna zmiana w rozwoju dolin, głównie zmiana typu sedymentacji
na równinach zalewowych, nastąpiła dopiero pod koniec okresu atlantyckiego ( Kalicki 2006 ). W dnie doliny Szreniawy rozpoczęła się wówczas akumulacja osadów mineralno-organicznych. Jej początek w rejonie Książnic Wielkich został określony na 4305 ±130 lat B P ( profil K-4 )
( ryc. 7 ). Akumulacja tych osadów zachodziła w zróżnicowanych warunkach klimatycznych, a także pod wpływem stopniowo narastającej presji człowieka. Cechy tych osadów wskazują, że były one akumulowane
jako osady pozakorytowe na zabagnionym, podmokłym dnie doliny
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o zróżnicowanej rzeźbie. Niewielki spadek dna doliny Szreniawy w rejonie Książnic Wielkich ( 0,45‰ ) oraz zróżnicowany strop osadów późnovistuliańskich zapewne sprzyjały zabagnieniu dna. Utwory te występują na
całej szerokości dna doliny i charakteryzują się zróżnicowaną miąższością.
Ich akumulacja zachodziła w warunkach zróżnicowanej w przestrzeni
i zmiennej w czasie dostawy materiału z koryta, w profilu K-6 także z krawędzi stożka napływowego Łapszowianki. Występujące w tej litofacji przewarstwienia węglanowych osadów pylastych o szaroniebieskiej barwie
( profile : K-3, K-4 ) należy prawdopodobnie wiązać z okresami intensywnej
dostawy „świeżego” materiału podczas powodzi. Niewielki udział materii organicznej w tych przewarstwieniach wskazuje, że ich akumulacja
przebiegała dość szybko, powodując „zamulanie” lokalnych podmokłości
w dnie doliny. Przewarstwienia torfów w obrębie osadów mineralno-organicznych mają zróżnicowaną miąższość i występują na różnej głębokości.
Przeważnie nie tworzą one ciągłych warstw, a znaczny stopień ich rozłożenia świadczy o częstych zmianach poziomu wód gruntowych.
Również prawdopodobnie lokalnie akumulacja osadów lessopochodnych w późnym vistulianie ( profil K-1 ) spowodowała wyraźną nadbudowę
dna doliny, które w tym fragmencie nie zostało objęte procesami zabagnienia. Osady mineralno-organiczne nie występują także w tej części dna
doliny Szreniawy, która nadbudowana jest osadami stożka napływowego
Łapszowianki ( profil K-7 ) ( ryc. 7 ).
Okres rozpoczęcia akumulacji osadów mineralno-organicznych w dnie
doliny Szreniawy przypada na fazę rozwoju osadnictwa kultury pucharów lejkowatych ( 4305 ±130 lat B P ; profil K-4 ). W dolinie bocznej ( Łapszowianka )
początek ich akumulacji przypada na okres wczesnego neolitu, ale nieco
wcześniej niż w dnie doliny Szreniawy, bo na 6500 ±145 lat BP ( Stachowicz
2010 ). Wskazuje to na etapowy transport osadów w zlewni i opóźnienie
sedymentologicznego zapisu denudacji stoków w zlewni w osadach budujących dno głównej doliny. Potwierdza to model diachronizmu narastania osadów w obrębie zlewni oraz duże znaczenie lokalnych warunków
morfologicznych dla obiegu osadów w zlewni. Zmiana typu sedymentacji
w obu tych dolinach, związana z intensywną denudacją stoków, przypada
także na wyraźne fazy zwilgotnienia klimatu datowane na : 6,5 – 6,0 ka B P,
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4,5 – 4,1 ka B P ( Starkel 2000 ). W środkowym neolicie intensyfikacja rolnictwa i znaczne odlesienie stoków przy wzroście wilgotności klimatu
powodowały przyspieszony spływ wody po stokach, intensywną erozję gleb
i dostawę materiału klastycznego do dna doliny głównej. Przy niewielkim
spadku dna doliny Szreniawy sprzyjało to utrzymaniu wysokiego poziomu
wód gruntowych i dalszej akumulacji osadów mineralno-organicznych.
Uwzględniając miąższość osadów mineralno-organicznych w dnie
doliny Szreniawy oraz ich wiek ( profil K-4 ), można oszacować średnie
tempo ich akumulacji na 5,39 cm / 100 lat ( ryc. 7 ). Było ono jednak zróżnicowane w okresie powstawania całej pokrywy w dnie doliny. Najszybsze –
około 100 cm / 100 lat było ono w początkowym okresie akumulacji ( okres :
4305 – 4280 lat B P ) oraz pod koniec – około 55 cm/100 lat ( okres : 2280 – 2170
lat B P). Dla części środkowej litofacji mineralno-organicznej w dnie doliny
Szreniawy tempo akumulacji zostało oszacowane na około 1,5 cm / 100 lat.
Wskazuje to na zróżnicowaną intensywność nadbudowywania dna doliny
w okresie subborealnym i na początku subatlantyku. Niewielkie tempo
akumulacji oszacowane dla środkowej części litofacji może być związane
z mniejszą degradacją pokryw w zlewni w okresie rozwoju kultury ceramiki sznurowej ( upowszechnienie hodowli ) oraz na początku epoki brązu
( kultura mierzanowicka, kultura trzciniecka ). Zdaniem J. Rydzewskiego
( 1986 ) niezbyt intensywne zaludnienie analizowanego obszaru na początku
epoki brązu, mimo wyraźnie zorganizowanej już w tym okresie struktury
osadniczej, może wskazywać na niewielką ingerencję człowieka w środowisko przyrodnicze stoków. Rozwój osadnictwa w tym okresie przypadał jednocześnie na fazę wyraźnie mniejszej częstotliwości występowania
powodzi ( Starkel 2000 ). Zwiększone tempo akumulacji osadów mineralno-organicznych w górnej części litofacji zapewne jest zapisem intensywnych
zmian środowiska w zlewni związanych z ekspansją rolnictwa już w okresie
rozwoju kultury łużyckiej ( schyłek epoki brązu ). Z okresem tym wiąże się
znaczny wzrost gęstości zaludnienia w regionie ( Tunia 1997 ).
Koniec akumulacji osadów mineralno-organicznych w dnie doliny
Szreniawy datowany jest na 2150 – 2170 lat B P w środkowej części dna doliny,
natomiast w większej odległości od koryta na 1870 – 1860 lat B P ( ryc. 7 ).
Zakończenie akumulacji tych utworów w dnie doliny było związane
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z dostawą dużej ilości osadów mineralnych ( pozakorytowych ), które tworzą litofację pyłów masywnych. Przeważnie są one oglejone w spągu, co
wskazuje na rozpoczęcie ich akumulacji jeszcze w warunkach podmokłego
dna. Osady te charakteryzują się zazwyczaj odwróconą sekwencją uziarnienia. Zdaniem T. Kalickiego ( 2006 ) takie zróżnicowanie osadów pylastych w dnach dolin jest typowe dla najmłodszej mady antropogenicznej
holocenu. Zmiana typu sedymentacji w dnie doliny Szreniawy z mineralno-organicznej na mineralną ( pyły masywne ) przypada na okres rozwoju osadnictwa w okresie lateńskim i rzymskim, a jednocześnie większej
częstości występowania powodzi. W innych dolinach południowej Polski
i Europy Środkowej powodzie te znajdują odzwierciedlenie m.in. w zmianie typu sedymentacji w dnach dolin lub starorzeczach, w odcinaniu zakoli,
akumulacji „czarnych dębów” ( Starkel 2000 ; Kalicki 2006 ). Wskazuje
to na wyraźne nałożenie się wpływu czynnika klimatycznego i intensywnej antropopresji na zmianę typu sedymentacji w dnie doliny Szreniawy.
O znacznym przekształceniu środowiska przyrodniczego obszaru w okresie rzymskim świadczy pośrednio duża liczba stanowisk archeologicznych
zlokalizowanych na tym obszarze ( Tunia 1997 ). Również w innych dolinach obszarów lessowych z intensywną działalnością człowieka w okresie
rzymskim jest związany wzrost intensywności procesów denudacyjnych.
Zapisany jest on np. w progradacji stożków napływowych na Płaskowyżu
Głubczyckim ( Zygmunt 2004, 2009 ) oraz w zlewni Nidy ( Szwarczewski
2009 ) lub w osadach den dolin ( Wójcicki 2010 ). W dolinie Łapszowianki
( dopływ Szreniawy ) wyraźna agradacja dna doliny osadami mineralnymi
rozpoczęła się dopiero we wczesnym średniowieczu ( Stachowicz 2010 ).
Biorąc pod uwagę powszechny w tym okresie regres osadnictwa, sugeruje to klimatyczne uwarunkowania intensywnej denudacji stoków w tym
okresie. Klimatyczne uwarunkowania wzmożonej agradacji w dnach dolin
we wczesnym średniowieczu w związku z większą częstością powodzi
zostały stwierdzone także w innych dolinach Polski południowej ( m.in. :
Rutkowski 1984, 1991 ; Aleksandrowicz 1989, 1997 ; Kalicki, Krąpiec 1991 ;
Kruk i in. 1996 ). Również w większości dolin na Wyżynie Lubelskiej koniec
akumulacji organicznej w dnach dolin przypada około X wieku ( wczesne
średniowiecze ), kiedy powszechnie na stokach została uruchomiona erozja
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wąwozowa ( m.in. : Maruszczak 1973 ; Superson in. 2003 ; Gardziel i in. 2006 ;
Zgłobicki 2008 ; Superson 2012 ). Najstarsze ślady erozji wąwozowej na
Płaskowyżu Nałęczowskim datowane są jednak na 6,5 tys. lat B P ( Śnieszko
1995 ), a następna faza przed wczesnym średniowieczem na początek epoki
brązu ( Zgłobicki i in. 2003 ).
Oszacowane średnie tempo akumulacji litofacji pyłów masywnych
w dnie doliny Szreniawy wynosi około 4 – 8 cm / 100 lat ( ryc. 7 ). Jest ono
porównywalne z danymi uzyskanymi dla najmłodszych osadów aluwialnych ( ostatnie 1000 lat ) na Wyżynie Lubelskiej, gdzie na podstawie datowań radiowęglowych i wskaźników geochemicznych zostało ono określone
na 4 – 7 cm / 100 lat ( Zgłobicki 2008 ). Tempo akumulacji pyłów masywnych w dnie doliny Szreniawy jest zdecydowanie mniejsze niż tempo
oszacowane dla akumulacji osadów mineralno-organicznych ( w dolnej
i stropowej części pokrywy ). Największe tempo akumulacji pyłów masywnych oszacowane jest dla profili położonych najbliżej koryta ( profil K-4 :
7,64 cm / 100 lat ), najmniejsze zaś dla profilu zlokalizowanego w dystalnej części dna doliny ( profil K-2 : 3,63 cm / 100 lat ). U podnóża stoków –
w sąsiedztwie profilu K-2 – występuje nadbudowane deluwiami spłaszczenie podstokowe, które współcześnie wznosi się około 1 – 1,5 m nad dno
doliny Szreniawy. Już około 4 tys. lat temu spłaszczenie to stanowiło lokalną
bazę denudacyjną, co ograniczało dostawę osadów bezpośrednio do dna
doliny. W profilu K-6 zlokalizowanym u postawy krawędzi stożka napływowego Łapszowianki ( w odległości 15 m od jego krawędzi ) średnie tempo
akumulacji pyłów masywnych zostało oszacowane na 5,23 cm / 100 lat.
Pośrednio wskazuje to na nadbudowywanie dna doliny Szreniawy także
osadami denudowanymi z krawędzi stożka napływowego.

Wnioski
W analizowanym przekroju dno doliny Szreniawy budują osady gruboziarniste ( litofacja : piaski różnoziarniste i żwiry ) oraz zróżnicowane osady
pylaste, zazwyczaj przewarstwione drobnymi ogniwami piasków ( litofacje : drobnoziarniste osady węglanowe, osady mineralno-organiczne, pyły
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masywne ). Przeprowadzone badania wskazują, że po okresie eo- i mezoholocenu w dnie doliny Szreniawy rozpoczęła się intensywna agradacja, której tempo regulowane było warunkami dostawy materiału do dna doliny.
Duże znaczenie morfologicznych uwarunkowań lokalnych dla agradacji dna doliny Szreniawy podkreśla przede wszystkim zróżnicowanie
osadów w przekroju poprzecznym ( ich cech, miąższości ) oraz tempa jego
agradacji. Dla wykształcenia osadów w poszczególnych fragmentach równiny zalewowej istotne znaczenie miały : położenie na równinie zalewowej
( odległość od koryta ) lub lokalizacja u podnóża stoków lub wysokiej krawędzi stożka napływowego Łapszowianki. Za wnioskiem takim przemawiają następujące fakty :
Akumulacja utworów lessopochodnych związanych z denudacją mechaniczną pokrywy lessowej (profil K-1) spowodowała wyraźną nadbudowę dna
doliny, które w tym fragmencie nie zostało objęte procesami zabagnienia.
Już około 4 tys. lat temu spłaszczenie to stanowiło lokalną bazę denudacyjną, co ograniczało dostawę osadów bezpośrednio ze stoków do dna doliny
(osady lessopochodne nadbudowane są deluwiami o miąższości około 2 m).
Brak osadów mineralno-organicznych także w tej części dna doliny,
która nadbudowana jest osadami późnoglacjalnego stożka napływowego
Łapszowianki ( profil K-7 ).
Znaczne zróżnicowanie drobnoziarnistych osadów węglanowych oraz
pyłów masywnych w profilu K-6, zlokalizowanym u podstawy krawędzi stożka napływowego Łapszowianki. Wskazuje to na dostawę osadów
z krawędzi stożka na równinę zalewową. Dla najmłodszej litofacji ( pyły
masywne ) ten kierunek dostawy osadów na równinę zalewową podkreśla
również większe tempo ich akumulacji ( profil K-6 ) niż w dystalnej części
równiny po przeciwległej stronie koryta.
Zróżnicowanie miąższości pyłów masywnych w przekroju poprzecznym
równiny zalewowej : największa miąższość w pobliżu koryta ( profile : K-4,
K-5 ), najmniejsza w brzeżnej części dna doliny.
Kierunkowa zmienność uziarnienia litofacji pyłów masywnych : coraz
drobniejsza frakcja osadów wraz ze wzrostem odległości od koryta związana ze zmniejszaniem się energii przepływów wezbraniowych w dystalnej
części dna doliny.
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Zróżnicowane tempo akumulacji pyłów masywnych : największe oszacowane jest dla profili położonych najbliżej koryta ( profil K-4 ), najmniejsze –
dla profilu zlokalizowanego w dystalnej części dna doliny ( profil K-2 ).
Przeprowadzone badania potwierdziły duże znaczenie lokalnych warunków morfologicznych dla obiegu osadów w zlewni. W rejonie Książnic
Wielkich szerokie i płaskie dno doliny Szreniawy pełniło w holocenie
funkcję swoistej bazy denudacyjnej. Agradacja dna doliny Szreniawy była
w przeszłości, jak również współcześnie, efektem akumulacji głównie osadów pozakorytowych w okresach wezbrań. Lokalnie możliwa była również
dostawa osadów pochodzących z denudacji wysokich krawędzi starszych
teras lub stożków napływowych.
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