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1. Cel i metody pracy
Celem pracy jest próba określenia zmian klimatycznych i działalności człowieka w
holocenie na podstawie badań osadów biogenicznych w okolicy miejscowości
Wilczyce.
Do badań pobrano świdrem Instorf dwa rdzenie torfowe z dna doliny Opatówki.
Rdzeń W 11 został pobrany u wylotu dolinki denudacyjnej na północ od rzeki między
kanałem melioracyjnym a korytem rzeki. Rdzeń W 52 został pobrany po stronie
południowej koryta na stożku napływowym.
Badania obejmowały opis osadów w terenie metodą Troels – Smitha2, a następnie
analizy laboratoryjne: spalanie w celu uzyskania zawartości części mineralnych,
zawartość wody higroskopowej oraz zawartość węglanów. Badania przeprowadzono
na materiale powietrznie suchym, który został starty i po tym podlegał kolejnym
analizom. Około 5 gram materiału poddano suszeniu w suszarce elektrycznej w
temperaturze 105oC, a następnie zważono próbki na wadze analitycznej. Otrzymane
wartości dały zawartość wody higroskopowej w materiale. Następnie materiał
wyprażono w piecu elektrycznym w temperaturze 500oC, aż do zupełnego spalenia
substancji organicznej. Po tym próbki ponownie zważono na wadze analitycznej i po
przeliczeniu ich za pomocą wzoru
Popiół = masa popiołu w g x 100 / masa wysuszonej próbki w g
uzyskano zawartość części mineralnych w osadzie. Pozostałą część materiału poddano
działaniu stężonego HCl. W ten sposób uzyskano zawartość węglanów w osadzie.
W laboratorium w Gliwicach poddano badaniom radiowęglowym strop i spąg
rdzenia W 52, a w laboratorium w Kijowie wydatowano spąg rdzenia W 1. Całość
zestawionych ze sobą wyników badań pozwoliła na scharakteryzowanie zmian klimatu
i działalności człowieka w rejonie Wilczyc w neoholocenie.
Praca magisterska zrealizowana została w ramach Grantu Prorektora UMCS w
2007 roku pt. „Kontekst paleogeograficzny stanowiska magdaleńskiego w Wilczycach
nad Opatówką (Wyżyna Sandomierska)”.

1

2

Rdzenie i ich numeracja są zgodne z planem badań prowadzonych w ZGFiP w ramach Grantu Prorektora UMCS w 2007 roku pt.
„Kontekst paleogeograficzny stanowiska magdaleńskiego w Wilczycach nad Opatówką (Wyżyna Sandomierska)”.

Opis osadu tą metodą polega na poznaniu właściwości fizycznych (stopień zaciemnienia, uwarstwienie osadu, stopień elastyczności,
stopień wysuszenia, barwa, struktura i granica warstw), stopnia rozkładu (zhumifikowania), składników organicznych i mineralnych
oraz elementów dodatkowych (skorupki mięczaków, pnie drzew, węgiel drzewny, korzenie roślin zdrewniałych)
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2. Charakterystyka środowiska przyrodniczego
2.1. Położenie
Obszar

badań

położony

jest

według

podziału

fizycznogeograficznego

Kondrackiego (1994) we wschodniej części Wyżyny Sandomierskiej wchodzącej w skład
Wyżyny Kieleckiej(ryc. 1).

Ryc.1. Położenie Wyżyny Sandomierskiej na tle podziału fizycznogeograficznego Polski według
Kondrackiego (1994)

Obszar badań stanowi odcinek dna doliny rzeki Opatówki w jej środkowym biegu.
Granice obszaru wyznaczają od północy i południa stoki wysoczyzny lessowej oraz dwa
przewężenia: w Dacharzowie na zachodzie i Wysiadłowie na wschodzie (ryc. 2). Dolina
zorientowana jest w kierunku W-E.

Ryc.2. Położenie obszaru badań na tle hipsometrii środkowego odcinka doliny Opatówki.
Opracowanie na podstawie map topograficznych 1:10000 arkusze: Wilczyce, Dwikozy, Garbów, Radoszki.

Według podziału administracyjnego teren badań znajduje się w gminie Wilczyce w
5

powiecie sandomierskim województwa świętokrzyskiego (ryc. 3).
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2.2.Budowa geologiczna
Obszar Wyżyny Sandomierskiej położony jest w obrębie niecki lubelskiej,
stanowiącej strefę graniczną platformy prekambryjskiej i struktur paleozoicznych.
Analizowany

teren

stanowi

również

część

mezozoicznego

obrzeżenia

Gór

Świętokrzyskich, który Sokołowski (1984) włączył do tzw. regionu świętokrzyskiego.
Obszar regionu wraz z jego otoczką mezozoiczną, aż po Opoczno na północy stanowi
antyklinorium świętokrzyskie. Należy ono do części południowo – wschodniej
antyklinorium środkowopolskiego (ryc.4). Antyklinorium świętokrzyskie obejmuje
jednostki prealpejskie: na południu – północną część masywu małopolskiego, a na północy
sfałdowany waryscyjsko obszar Łysogór wraz z ukrytym pod mezozoikiem ich
przedłużeniem północnym (Pożaryski, 1969).

Ryc.4. Szkic tektoniczny paleozoicznego masywu świętokrzyskiego według
Sokołowskiego (1984)

Pożaryski (1958) wyróżnia w regionie świętokrzyskim kilka kompleksów warstw:
paleozoik stanowiący główny trzon – silnie pofałdowany i potrzaskany, mezozoik leżący
na paleozoiku, słabo pofałdowany, stanowiący zbocza gór oraz kenozoik.
Według cytowanego autora kambr rozwinięty jest w postaci łupków i szarogłazów
z wkładkami piaskowców i kwarcytów. Zawierają one konkrecje wapienne. Na wschód od
linii Opatów – Klimontów, która stanowi granicę pomiędzy Górami Świętokrzyskimi a
Wyżyną Sandomierską, pod miąższą (miejscami 15 – 20m) pokrywą lessową znajdują się
utwory kambru, odsłaniające się w dnach licznych wąwozów, a szczególnie wyraźnie na
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stromym zboczu Wisły w okolicy Sandomierza jako tzw. Góry Pieprzowe. Ordowik
reprezentują piaskowce i wapienie w dolnych, a łupki i margle w górnych piętrach tego
okresu. Utwory sylurskie występują w postaci łupków oliwkowych i szarogłazowych,
zlepieńców i wapieni. Dewon charakteryzuje się rozwojem facji piaskowcowej, wapieni
rafowych, margli oraz łupków. Karbon tworzą łupki ilaste, krzemionkowe, czasem z
wkładkami wapienia z obfitą fauną. W permie osadzały się grube warstwy zlepieńców
składające się z lokalnych wapieni dewońskich scementowanych czerwonym spoiwem
ilasto – wapiennym. W cechsztynie tworzyły się wapienie i łupki wykształcone tylko w
zachodniej części regionu świętokrzyskiego.
Według Pożaryskiego (1958) osady mezozoiczne stanowiące osłonę właściwych
pasm górskich powstałych w paleozoiku nie mają takiego zróżnicowania facjalnego jak
starsze osady paleozoiczne. W trasie tworzyły się głównie zlepieńce, piaskowce i iły.
Osady jury tworzą podobnie jak w triasie, piaskowce, iły i łupki oraz margle. Kreda
zaczyna się na całym terenie piaskami z fosforytami, a następnie występują osady
wapienno – margliste – krzemionkowe.
W oligocenie osadzały się piaski glaukonitowe z fosforytami, a w miocenie
rozwijały się procesy krasowe, w niektórych zagłębieniach osadzone zostały wówczas
piaski kwarcowe, piaskowce i iły z wkładkami wapieni litotaminowych i margli. W
pliocenie nastąpił intensywny rozwój erozji, który spowodował znaczne pogłębienie dolin
rzecznych, ale zasadnicze rysy rzeźby terenu były już zbliżone do dzisiejszych
(Pożaryski,1958).
W eoplejstocenie zachodziła tu akumulacja zarówno osadów rzecznych,
reprezentowanych

przez

żwiry

i

piaski

odznaczające

się

brakiem

materiału

skandynawskiego, jak też glin wietrzeniowych, miejscami ze szczątkami kostnymi. Region
świętokrzyski znalazł się wówczas w obrębie strefy ekstraglacjalnej. Brak zwartej szaty
roślinnej, jak też duże zróżnicowanie hipsometryczne oraz pokaźna ilość paleogeńskich i
eoplejstoceńskich pokryw zwietrzelinowych sprzyjały w ówczesnych warunkach
tworzeniu się różnych typów osadów koluwilanych i deluwialnych (Sokołowski, 1984).
Sokołowski (1984) wyróżnił w centralnej i wschodniej części Gór Świętokrzyskich
wyżynną i dolinną fację osadów plejstoceńskich, w okresie zlodowacenia podlaskiego
również następowało zboczowe przemieszczanie materiału zwietrzelinowego, jego
kongeliflukcyjne

przemieszczanie

i

przesuwanie

prowadzącego

powstanie

tzw.

„zwietrzelin uwarstwionych”. Na terenach wyżynnych osady te osiągają blisko 20 m
miąższości i są nadbudowywane analogicznymi seriami mułkami zastoiskowymi i glinami
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zwałowymi zlodowacenia południowopolskiego i wyżej leżącymi osadami zlodowacenia
północnopolskiego,

do

których

zaliczyć

można

lessy

stadiału

najstarszego

i

maksymalnego, oraz gleby kopalne.
Według Bieleckiej (1967) osady dna doliny Opatówki wskazują, że pierwotnie
dolina rzeki była o wiele szersza. Dokumentują to

neogeńskie soczewkowo ułożone

piaski, mułki i iły węgliste z wkładkami węgla brunatnego występujące bezpośrednio na
podłożu paleozoicznym. Ułożenie osadów kambru i syluru może wskazywać na
tektoniczne uwarunkowanie dna doliny. Serię osadów czwartorzędowych rozpoczynają
fluwialne

i

fluwioglacjalne

żwiry

i

pisaki

ze

żwirem

wieku

zlodowaceń

południowopolskich. Następnie pojawiają się osady interglacjału mazowieckiego w postaci
piasków rzecznych oraz piasków z wkładkami mułków. Kolejne serie stanowią osady
zlodowaceń Warty i Odry: piaski i gliny zawałowe tworzące wysoczyzny.
Less

zlodowacenia

bałtyckiego

tworzy

zasadniczą

część

utworów

powierzchniowych pokrywę terenu o miąższości kilku metrów. Pod lessem stadiału
maksymalnego zlodowacenia Wisły zachowała się gleba kopalna odgraniczająca je od
lessu stadiału najstarszego tego zlodowacenia. Głównym składnikiem tego poziomu jest
less subaeralny, jasnożółty, porowaty, wapnisty, pionowo pękający. Węglan wapnia
występuje tu albo jako rozproszony w skale, albo skupiony w konkrecjach i nalotach
wzdłuż drobnych kanalików. W skład omawianego poziomu wchodzi także less ilasty,
zagliniony, lepki, plastyczny, barwy siwej, szarozielonkawej lub ciemnożółtej z odcieniem
pomarańczowym. Jest on najczęściej mało wapnisty lub całkowicie odwapniony (Bielecka,
1967).
Według cytowanej autorki ten monotonny geologicznie krajobraz urozmaicony jest
jedynie wzdłuż dolin, gdzie powłoka lessowa jest rozcięta erozyjnie, dzięki czemu
odsłaniają się utwory niżej zalegające, często wtórnie maskowane przez młodsze od lessów
osady (ryc.5). Nie wszędzie jednak holoceńska erozja rozcięła w dolinach powłokę
lessową. W Darominie, pod mułkami holocenu zawierającymi w spągu toczeńce lessu,
stwierdzono less stadiału najstarszego zlodowacenia bałtyckiego spoczywający na żwirach
zlodowaceń południowopolskich.
Na stokach, zboczach dolin i wąwozów oraz w dnach dolin nieckowatych w
obrębie wysoczyzny lessowej występują osady deluwialne. Zwartość pokrywy lessowej na
omawianym obszarze decyduje o tym, że są to głównie deluwia lessowe. Najrozleglejsze
pokrywy deluwiów występują w rejonie Radoszek, Wysiadłowa i Ocinka.
Poza deluwiami, Bielecka (1968) wyróżnia także na badanym obszarze jako osady
9

holoceńskie torfy oraz piaski i mułki rzeczne (ryc.6.). Torfy występują jedynie w obrębie
dna doliny Opatówki i są to osady lessowo – mułkowe, w niewielkich fragmentach ilaste,
barwy ciemnobrązowej. Drugi wyróżniony typ osadów występuje w dolinie Opatówki w
postaci mułków lessowych, przemytych, wzbogaconych o frakcje holoceńskiego piasku,
sucho plastycznych, które zostały złożone przez rzekę w czasie wezbrań. Bliżej zobaczy
doliny omawiane utwory zazębiają się z deluwiami lessowymi, redeponowanymi ku osi
doliny przez denudację.

10

Ryc.5. Utwory powierzchniowe obszaru badań na podstawie szczegółowej mapy geologicznej Polski, arkusz
Sandomierz, 1: 50 000 według Bieleckiej (1967).
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Ryc.6. Przekrój przez dolinę Opatówki na podstawie szczegółowej mapy geologicznej Polski, arkusz Sandomierz, 1: 50 000 według Bieleckiej (1967).
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2.3. Rzeźba terenu
Analizowany obszar usytuowany jest w obrębie Wysoczyzny Opatowskiej,
stanowiącej wschodnie przedgórze Gór Świętokrzyskich (Klimaszewski, 1972). Badany
fragment doliny Opatówki znajduje się między dwoma przewężeniami. Na zachodzie jest ono
w miejscowości Dacharzów a na wschodzie w miejscowości Wysiadłów. Pomiędzy nimi
znajduje się dość szeroki fragment doliny rzecznej otoczony lessowymi wysoczyznami
bardzo wyraźnie zaznaczonymi w krajobrazie. Badany obszar obniża się od zachodniego
przewężenia doliny (162,25 m n.p.m.) w kierunku wschodnim (157,50 m n.p.m.) . Różnica
wysokości między najniższym fragmentem doliny a otaczającymi wysoczyznami wynosi
około 60 m.
Bielecka (1968), na badanym obszarze, wymienia jako główne elementy
geomorfologii wysoczyzny lessowe, terasy zalewowe w dolinie Opatówki oraz jej bocznych
dopływów oraz zbocza dolin. Pozostałe jednostki podkreślają charakter głównych elementów
rzeźby. Należą do nich: wąwozy i głębocznice, krawędzie erozyjne, suche dolinki, stożki
napływowe, doliny denudacyjnie i nieckowate, osuwiska, stoki strome i łagodne oraz półki
podstokowe (ryc.7).
Największe powierzchnie na omawianym obszarze zajmują równiny zalewowe doliny
Opatówki. Przewężenia przypadają na przełomowe odcinki doliny. Płaska i monotonna
powierzchnia analizowanego równiny zalewowej pożłobiona jest dawnymi rynnami koryta
Opatówki. Naturalne, meandrujące koryto rzeki jest obecnie nieczynne. Opatówka płynie
kanałem obwałowanym i przystosowanym do wysokich stanów wód. Dodatkowo dno doliny,
jak i niektóre wąwozy, pocięte jest liczną siecią rowów melioracyjnych.
Zbocza dolin na omawianym obszarze są przeważnie wysokie (20 m) i strome.
Spowodowane jest to pionowymi spękaniami lessu, które powodują powstanie urwistych,
prawie pionowych ścian, u których podnóży gromadzą się koluwia budujące część zbocza o
mniejszym nachyleniu. Na pograniczy zboczy i wysoczyzny lessowej teren przechodzi w
stoki o mniej ostrych kształtach (Bielecka, 1968).
Powstawanie dolin denudacyjnych płaskodennych i nieckowatych jest związane z
podatnością lessu na spełzywanie i żłobienie. Ich wielkość i kształt uzależnione są od
zaawansowania w rozwoju morfologicznym.
Kolejną formą będącą wynikiem właściwości pokryw lessowych, są wąwozy.
Pionowe i prawie pionowe ich ściany niejednokrotnie osiągają wysokość kilkunastu metrów.
Dna wąwozów charakteryzują się obecnością progów, dołów i rowów. Powierzchnia
współczesnej wysoczyzny lessowej rozcięta jest przez formy erozyjne tworząc odosobnione
13

obszary wyżynne. Bardziej zaawansowane w rozwoju wąwozy przechodzą w rozległe parowy
(Bielecka, 1968).
Poza naturalnymi wcięciami erozyjnymi, bardzo często występują antropogeniczne
formy rozcięć – głębocznice. Wysokość ich ścian rzadko przekracza 3m. Maksymalne
wartości osiągają w systemach suchych dolin erozyjno - denudacyjnych, w których ruch
kołowy powoduje także pogłębianie ich den oraz wydłużanie tych form.
W obrębie prawego zbocza doliny Opatówki przy ujściu niemal wszystkich dolinek
bocznych i wąwozów powstają stożki napływowe. Jedne z nich narastają ciągle w jednym
miejscu, inne sporadycznie, po ulewach, na różnych obszarach.
Według Bieleckiej (1968) drobne i większe osuwiska powstają niemal we wszystkich
wąwozach i dolinach bocznych. Ożywienie tych zjawisk obserwuje się głównie wiosną i
wczesnym latem, kiedy to nagromadzone koluwia oraz namyte deluwia lessowo – piaszczyste
suną po zboczu po upłynnionej powierzchni niżej leżących iłów.

Ryc.7. Rzeźba obszaru. Opracowanie na podstawie map topograficznych 1:10000 arkusze Wilczyce, Dwikozy,
Garbów, Radoszki.

2.5. Stosunki wodne
W ujęciu regionalizacji hydrogeologicznej Polski Malinowskiego (1991) obszar
14

opracowania położony jest w obrębie regionu świętokrzyskiego. Wody rzeki Opatówki,
według klasyfikacji czystości wód, nie odpowiadają normom jakościowym. Wody podziemne
w większości należą do I i II klasy czystości (kielce.pios.gov.pl).
2.5.1.Wody podziemne
Występowanie wód podziemnych na omawianym terenie wiąże się głównie z osadami
czwartorzędu, paleogenu i jury. Wody te występują bądź to w piaskach podmorenowych,
międzymorenowych lub podlessowych, bądź też w obrębie samych tylko lessów, gdzie
podparte są warstwami zglinienia lub przez zalegające pod lessami iły oraz gliny. W dolinie,
w obrębie terasów plejstoceńskich, wody podziemne występują w piaskach i żwirach
terasowych, zaś w niższych partiach zboczy i na terasach holoceńskich wody te obecne są
bądź we wkładkach piaszczysto – żwirowych deluwiów zboczowych lub utworów
madowych, bądź we żwirkach i piaskach występujących w spągu utworów czwartorzędowych
(Bielecka, 1968; Malinowski, 1991).
Najpłycej, na głębokości 0 – 2 m wody podziemne występują w obrębie holoceńskich
dolin rzecznych. Wraz ze wzrostem odległości od dolin i podnoszeniem się powierzchni
terenu wzrasta głębokość występowania zwierciadła wód gruntowych (ryc.8.). Na uwagę
zasługuje tu strefa wododziałowa pomiędzy doliną Opatówki a zlewnią Wisły. We
wschodniej części tej strefy maksymalna głębokość występowania zwierciadła wód
podziemnych przekracza 40 m przy kulminacjach powierzchni terenu nie przekraczających
230 m n.p.m., natomiast na zachodnim jej odcinku, gdzie kulminacje powierzchni
przekraczają 270 m n.p.m., głębokość zwierciadła wód podziemnych wynosi 20 m. Liczny te
zwracają uwagę na kierunek migracji wód czwartorzędowych, który zbliżony jest do
równoleżnikowego z niewielkim nachyleniem ku WNW (Bielecka, 1968).
Według Bieleckiej (1968) w obrębie niecki opatowskiej wody gruntowe z piasków i
żwirów podmorenowych migrują do piasków neogeńskich, gdzie podparte są przez wkładki
ilaste i margliste tortonu i sarmatu. Rozcięcie warstw wodoszczelnych miocenu przez dolinę
Opatówki powoduje wypływ wód podziemnych z neogenu. Jak się zdaje, źródła rejonu
Pęczyn, Dobrocin, Międzygórza i Męczenid powstały w wyniku tej właśnie sytuacji.
Pochylenie ku wschodowi osi opatowskiej rynny spływowej sprawia, że wody te podlegają
ciśnieniu, do czego też przyczynia się pochylenie skrzydeł niecki ku jej osi. W związku z tym
i w wyniku wzrastania ku wschodowi miąższości miocenu, wody gruntowe omawianego
horyzontu ku wschodowi obejmują coraz to młodsze jego ogniwa, gdzie przegradzane są
lokalnymi wkładkami wodoszczelnymi. W Wilczycach występują one w piaskach
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zalegających spągu sarmatu, w Dwikozach obecne są już w sarmacie.

0

0 ,3 km

R
yc. 8. Głębokość zalegania pierwszego poziomu wód podziemnych w zlewni Opatówki w rejonie Wilczyc
według Czarneckiego (1996)

W północnych obszarach badanego terenu, głębsze, podczwartorzędowe wody
gruntowe wiążą się z osadami jurajskimi, a więc z piaszczystymi wkładkami w obrębie liasu
lub z wapieniami porowatymi malmu. W związku z monoklinalnym zapadaniem warstw jury
ku N, z niwiekim odchyleniem ku NNE, wody gruntowe horyzontu jurajskiego migrują w
tym właśnie kierunku (Bielecka, 1968).
2.5.2.Wody powierzchniowe
Cały badany obszar leży w obrębie dorzecza Wisły. Głównym ciekiem omawianego
terenu jest Opatówka, będąca lewym dopływem Wisły. Powierzchnia zlewni rzeki wynosi
2007,1 km2 , długość 55,6 km, powierzchnia jej dorzecza 259,6 km2 a średni spadek 3,44 %0.
Opatówka płynie wąskim uregulowanym korytem a dno jej doliny pocięte jest gęstą siecią
rowów melioracyjnych. Umożliwiają one wykorzystanie dna doliny jako łąki kośne. Dolina
ukierunkowana jest na linii W – E. Dopływy Opatówki są krótkie, przeważają prawe.
Największe z nich to: Marcinkówka (9km), Jałowęsówka (6,7km), Kania (5,5km), Nikisiałka
(5,3km), najdłuższy dopływ Potok Lisowski (9,45km), Żychawa (6,65km). Brak jest
jakichkolwiek zbiorników wodnych na omawianym terenie (Czarnecki, 1996; Mikulski,
1963). W planach jest budowa sztucznego zbiornika w dnie Opatówki między Dacharzowem
a Wysiadłowem (Program rewitalizacji…).

2.4. Klimat
Według podziału Polski na regiony klimatyczne Martyn i Okołowicza (1973),
opisywany obszar znajduje się na granicy dwóch jednostek: regionu mazowiecko –
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podlaskiego oraz sandomierskiego (ryc.9.).
Obszar Wyżyny Sandomierskiej charakteryzuje się średnim rocznym usłonecznieniem
rzeczywistym wynoszącym 1650 godzin. Głównymi układami barycznymi wpływającymi na
adwekcję mas powietrza i jej kierunek nad badanym obszarem są stałe ośrodki ciśnienia: Wyż
Azorski oraz Niż Islandzki oraz okresowy Wyż Wschodnioazjatycki (Górski, Jędrzejewska,
1972).

Ryc.9. Położenie obszaru badań na tle podziału klimatycznego Polski wg Martyn, Okołowicz (1999).

Zdecydowanie przeważa napływ mas powietrza polarno – morskiego (ok. 65%) oraz
powietrza polarno – kontynentalnego (ok. 29%). Przeważają wiatry o kierunku zachodnim
(ok. 18%) oraz południowo – zachodnim (14-16%) (tab.2.)
Tab. 2. Procentowy udział wiatrów wiejących z poszczególnych kierunków na obszarze badań
(na podst. Lorenc 2005).

Kierunek wiatru N
Procentowy udział 10-12

NE
6-8

E
10

SE
12

S
12

SW
14-16

W
18

NW
10
17

Średnia roczna temperatura badanego obszaru wynosi 7,0oC. Najchłodniejszym
miesiącem jest styczeń, dla którego średnia roczna temperatura wynosi -3,8oC, z kolei
najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą z wielolecia 17,3oC. Amplitudy
roczne wynoszą 21 – 220C a długość okresu wegetacyjnego to około 240 dni. Występuje
stosunkowo duża ilość dni z przymrozkiem – 110 – 120, kiedy dla Polski średnia waha się od
60 dni w rejonie Świnoujścia do 108 w Kotlinie Jeleniogórskiej i Zakopanem (Woś, 1999).
Średnie opady wynoszą poniżej 600 mm, przy czym ich maksimum występuje w
półroczu letnim i waha się między 350 a 400 mm, a średnia roczna wilgotność względna
waha się między 78 a 80%. Zachmurzenie na badanym terenie występuję przez 65 dni w roku.
Pokrywa śnieżna zalega 70 – 80 dni, a średnia liczba dni z burzą wynosi 20. Według Lorenc
(2005) i Wosia (1999) przez omawiany obszar nie przechodzą szlaki gradowe.
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2.6. Pokrywa roślinna
Według podziału fitosocjologicznego W. Szafera (1959) obszar Wilczyc leży w
okręgu Sandomiersko – Opatowskim należącym do krainy Wyżyn Lessowych. Według Mapy
Potencjalnej Roślinności Naturalnej Polski (ryc.10.) na obszarze doliny Opatówki powinny
występować niżowe nadrzeczne łęgi jesionowo – wiązowo w strefie zalewów epizodycznych,
niżowy łęgowy las wiązowo – dębowy siedlisk wodno gruntowych poza strefą zalewów
rzecznych. Zbocza lessowe zajęte byłyby przez ciepłolubne dąbrowy typu wyżynnego, grądy
subkontynentalne lipowo – dębowo – grabowe, odmiany małopolskiej z bukiem i jodłą, formy
wyżynnej, serii żyznej. Poza tym obszar ten powinny obrastać naturalne i półnaturalne
wapieniolubne i kserotermiczne murawy tzw. stepowe (Matuszkiewicz, 1995, Szafer, 1959).

Ryc. 10. Potencjalna roślinność obszaru badań, na podstawie mapy potencjalnej roślinności Polski
W. Matuszkiewicza (1995), w skali 1:300000

Przed uregulowaniem koryta Opatówki tworzyły się w jej dolinie torfowiska niskie
(rzeczne). Są one charakterystyczne dla dolin, w których wody przepływowe powodują
okresowe zatapianie, a jednocześnie zamulanie podłoża. Ten rodzaj torfowisk odznacza się
roślinnością znacznej wysokości, silnie zakorzeniającą się w podłożu. Elementem
dominującym jest tu trzcina pospolita, pałka szerokolistna oraz tzw. wielkie turzyce i wielkie
byliny. Rośliny te silnie zakorzeniają się w podłożu i dobrze znoszą długotrwałe zalewy
(Maciak, Liwski, 1996).
Obecnie niemal cała powierzchnia okręgu sandomiersko - opatowskiego zajęta jest
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kulturą rolną. Dominuje uprawa zbóż, warzyw i owoców szklarniowych oraz sadownictwo.
Na stromych ścianach głębokich wąwozów oraz ich obrzeżach spotyka się często zarośla
wiśni karłowatej oraz wielu innych zaroślowych składników florystycznych. Zwarte
zadrzewienia występują tu bardzo nielicznie i zazwyczaj w wąwozach (Szafer, 1959).
Dno doliny również zajęte jest przez kulturę rolną. Dominują łąki kośne z babką
lancetowatą, szczawiem, jaskrem, firletką, mleczem oraz rzeżuchą łąkową (fot.1). Wzdłuż
dawnego koryta Opatówki oraz kanałów melioracyjnych rosną zbiorowiska łęgowe z olchą i
wierzbą.

Fot.1. Zagospodarowanie dna doliny Opatówki w Wilczycach. W tle zbiorowiska łęgowe
(fot. autor).

20

2.7.Pokrywa glebowa
Na badanym obszarze występuje kilka rodzajów gleb (ryc.11). W dnie doliny
Opatówki, na północ od współczesnego koryta rzeki, przeważają gleby bagienne. Miejscami
występują czarne ziemie. Na południe od koryta rzeki przeważają w dnie doliny mady
(Czarnecki R., 1996).

czarne ziemie

lessowy regosol erozyjny

mady

gleby brunatne właściwe
gleby brunatne wyługowane
i kwaśne

gleby bagienne
gleby płowe

Ryc.11. Pokrywa glebowa obszaru badań według Czarneckiego (1996)

Uziak i Klimowicz (2000) uważają, że większość czarnych ziem powstała w wyniku
przeobrażenia po wysuszeniu gleb bagiennych. Obniżanie poziomu wód mogło następować
wskutek naturalnego wcinania się rzeki, ale także odwadniania przez człowieka terenów do
użytkowania rolniczego.
Na wysoczyznach lessowych przeważają gleby płowe oraz brunatne (Ryc.1). Gleby
brunatne powstały w wyniku procesu brunatnienia polegającego na wytrącaniu
wodorotlenków żelaza i pokrywaniu przez nie ziarna glebowe nadając im charakterystyczną
brunatną barwę. Oprócz tej genezy mogą się także tworzyć w wyniku regradacji gleb słabo
zbielicowanych, płowych oraz erozji. Gleby płowe powstały w wyniku procesu lessivage,
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który polega na mechanicznym przemieszczaniu koloidów bez ich (Uziak S., Klimowicz Z.,
2000).
Na stokach wysoczyzny lessowej brak jest pokrywy glebowej ponieważ uległa ona
erozji. W związku z tym u podnóża stoków występują deluwia glebowe. Wymywane cząstki
glebowe i związki organiczne są osadzane u podnóża stoku jako deluwia lub wynoszone
dalej poza obszar zlewni. Osadzany materiał tworzy z czasem profil glebowy złożony z
szeregu warstewek, analogicznie jak w madach. Warstwowanie nie zawsze jest widoczne,
zwłaszcza po pewnym czasie (Uziak S., Klimowicz Z., 2000; Czarnecki R., 1996).
Gleby badanego obszaru wykazują się dużą przydatnością rolniczą. Należą do I, II i III
klasy bonitacyjnej (Program rewitalizacji…, 2007).
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3. Wyniki badań laboratoryjnych
3.1 Lokalizacja punktów badawczych
Badany odcinek doliny Opatówki, między przewężeniami w Dacharzowie na
zachodzie i Wysiadłowie na wschodzie, znajduje się w sąsiedztwie późno paleolitycznego
stanowiska archeologicznego kultury późno magdaleńskiej. Stanowisko to zlokalizowane jest
na kulminacji izolowanego z trzech stron garbu lessowego, ograniczonego od północy i
zachodu systemem suchych dolin, zaś od południa i wschodu doliną Opatówki (ryc.12).

Ryc.12. Położenie obszaru badań na tle hipsometrii środkowego odcinka doliny Opatówki.
Według: Комар М. i in. (2008)

Do analiz laboratoryjnych pobrano dwa rdzenie torfowe z dna doliny rzeki Opatówki.
Oznaczono je jako W 1 oraz W 523. Rdzeń W 1 został pobrany w obrębie dna doliny u
podnóża stoku, tuż przy współczesnym, zmeliorowanym korycie rzeki. Drugi rdzeń pobrano z
drugiej strony rzeki, u wylotu suchej doliny denudacyjnej (ryc.7).

1

Rdzenie i ich numeracja są zgodne z planem badań prowadzonych w ZGFiP w ramach Grantu Prorektora UMCS w 2007 roku pt.
„Kontekst paleogeograficzny stanowiska magdaleńskiego w Wilczycach nad Opatówką (Wyżyna Sandomierska)”.
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3.2 Wyniki analiz laboratoryjnych
Szczegółowe analizy laboratoryjne wykazały, że oba profile budują głównie torfy
turzycowe, z niewielkimi przewarstwieniami torfów turzycowo – trzcinowych i trzcinowych
(ryc. 13 i 14). Jedynie w stropie rdzenia W 1 udokumentowano torf mszysty. Z kolei w spągu
obu profili występowały osady piaszczyste. Przeważały osady średnio rozłożone i jedynie
miejscami występowały przewarstwienia osadów bardzo dobrze rozłożonych.
Spąg rdzenia W1 (700 cm) stanowi szary osad mineralny, który po 7 cm przechodzi w
ciemniejszy namuł torfiasty. Na głębokości 673 – 630 cm występuje czarny torf turzycowy,
który na poziomie 630 – 609 cm, jaśnieje i pojawiają się całe skorupki mięczaków. Następne
19 cm to brunatny torf turzycowo – trzcinowy z całymi skorupkami mięczaków i ich
fragmentami. Na głębokości 590 – 574 cm znowu pojawia się torf turzycowy, brunatny z
całymi skorupkami mięczaków i ich fragmentami. Na kolejnym poziomie ciemnieje i znikają
fragmenty skorupek mięczaków. Dopiero na głębokości 540 – 500 cm, torf ten posiada barwę
ciemno brunatną. Kolejne 35 cm to nadal torf turzycowy, ale pojawia się także trzcina i
fragmenty skorupek mięczaków, barwy ciemnobrunatnej. Do poziomu 412 cm występuje już
torf turzycowo – trzcinowy z zawartością całych skorupek mięczaków i ich fragmentami,
barwy ciemnobrunatnej (do 440 cm) i brunatnej. Przechodzi on w szarobrunatny torf
turzycowy z całymi skorupkami mięczaków. Na poziomie 401 – 329 zmienia barwę na
brunatną. Następnie pojawia się torf – turzycowo – trzcinowy, brunatny, z całymi skorupkami
mięczaków i ich fragmentami. Na głębokości 298 – 276 cm znikają fragmenty skorupek
mięczaków, aby pojawiać się ponownie na następnym, nieco ciemniejszym, poziomie. Na
głębokości 260 – 250 cm występuje brunatny torf turzycowy z wkładkami trzciny. Następnie
przechodzi on w ciemnobrunatny torf turzycowo – trzcinowy, alby na poziomie 224 – 150
pojawić się znowu, ale z zawartością całych skorupek mięczaków. Na tym poziomie (178 –
173 cm) występuje wkładka torfu ciemnobrunatnego bez dodatku skorupek mięczaków. Od
głębokości 150 cm przez następne 67 cm osad wyraźnie jaśnieje. Dominuje barwa
szarobrunatna. Dominuje torf turzycowy z wkładkami trzciny, a na poziomie 129 – 112 cm
również z całymi skorupkami mięczaków i węglem drzewnym. Na głębokości 112 – 100 cm
pojawia się nawet namuł torfiasty, a następnie ponownie torf turzycowy z węglem drzewnym.
Na głębokości 83 - 75 cm pojawiają się osady bardziej organiczne w postaci brunatnego,
dobrze rozłożonego torfu turzycowo – trzcinowego z węglem drzewnym. Następnie do
poziomu 56 cm występuje torf turzycowy ze zredukowaną zawartością trzciny, barwy
brunatnoszarej, zailony. Po nim następuje 2 cm wkładka torfu turzycowego, słabo
rozłożonego o brawie ciemnobrunatnej, a następnie kolejne 2 cm to brunatny torf turzycowy z
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wkładkami trzciny i fragmentami skorupek mięczaków, dobrze rozłożony. Na poziomie 50 –
40 cm pojawia się ciemnobrunatny torf turzycowo – mszysty, średnio rozłożony, z węglem
drzewnym. Następne 17 cm to szarobrunatny torf turzycowy z wkładkami trzciny. Na
głębokości 23 – 9 cm występuje słabo – rozłożony torf trzcinowy o barwie ciemnobrunatnej.
Ostatni poziom stanowi również torf trzcinowy, dobrze rozłożony, ciemnobrunatny z całymi
skorupkami mięczaków, fragmentami skorupek mięczaków oraz pniami i gałęziami drzew o
średnicy około 5 mm. Szczegółowy opis rdzenia W1 zawiera tabelka 3.
Tab. 3. Charaktrystyka rdzenia W 1
nigr. - stopień zaciemnienia, strf. - uwarstwienie osadu, elas. - stopień elastyczności,
sicc. - stopień wysuszenia osadu, test. (moll.) - całe skorupki mięczaków o wymiarach ponad 0,1 mm, part. test.
(moll.) - fragmenty skorupek mięczaków o wymiarach ponad
0,1 mm, anth. - węgiel drzewny, II trunci et rami - pnie i gałęzie drzew o średnicy
5 - 20 mm
GŁĘBOKOŚĆ
OPIS LITOLOGICZNY
METODA T-S
[cm]
0 -9

Torf trzcinowy, dobrze rozłożony, ciemno – brunatny, test (moll.), part.
test. (moll), II trunci et rami

9 – 23

Torf trzcinowy, słabo rozłożony, ciemno – brunatny,

23 – 40

Torf turzycowy z wkładkami trzciny, średnio rozłożony, szaro – brunatny

40 – 50

Torf turzycowo – mszysty, średnio rozłożony, ciemno – brunatny, anth.

50 – 54

Torf turzycowy z wkładkami trzciny, dobrze rozłożony, brunatny, part.
test. (moll)

54 – 56

Torf turzycowy, słabo rozłożony, ciemno – brunatny

56 – 75

Torf turzycowy z wkładkami trzciny, zasilony, dobrze rozłożony, brunatno
- szary

75 – 83

Torf turzycowo – trzcinowy, dobrze rozłożony, brunatny, anth.

83 – 100

Torf turzycowy, dobrze rozłożony, szaro – brunatny, anth.

100 – 112

Namuł torfiasty z fragmentami trzciny, szaro - brunatny

3

1

3

2

nigr.

strf.

elas.

sicc.

2

0

3

2

nigr.

strf.

elas.

sicc.

2

0

0

2

nigr.

strf.

elas.

sicc.

2

0

0

2

nigr.

strf.

elas.

sicc.

2

1

3

2

nigr.

strf.

elas.

sicc.

4

0

1

2

nigr.

strf.

elas.

sicc.

2

1

0

2

nigr.

strf.

elas.

sicc.

3

0

2

2

nigr.

strf.

elas.

sicc.

2

0

0

2

nigr.

strf.

elas.

sicc.

2

0

0

2

nigr.

strf.

elas.

sicc.
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112 – 129

Torf turzycowy z wkładkami trzciny, szaro - brunatny, test. (moll), anth.

129 – 148

Torf turzycowy z wkładkami trzciny, szaro - brunatny

148 – 150

Torf turzycowy, szaro - brunatny

150 – 173

Torf turzycowy z wkładkami trzciny, brunatny, test. (moll)

173 – 178

178 – 224

224 – 250

250 – 260

260 – 276

276 – 298

298 – 329

329 – 401

401 – 412

412 – 440

Torf turzycowy z wkładkami trzciny, ciemno – brunatny

Torf turzycowy z wkładkami trzciny, brunatny, test. (moll)

Torf turzycowo – trzcinowy, ciemno – brunatny

Torf turzycowy z wkładkami trzciny, brunatny

Torf turzycowo – trzcinowy, ciemno – brunatny, test (moll.), part. test.
(moll)

Torf turzycowo – trzcinowy, brunatny, test (moll.)

Torf turzycowo – trzcinowy, brunatny, test (moll.), part. test. (moll)

Torf turzycowy, brunatny, test (moll.)

Torf turzycowy, szaro - brunatny, test (moll.)

Torf turzycowo – trzcinowy, brunatny, test (moll.), part. test. (moll)

2

0

1

2

nigr.

strf.

elas.

sicc.

3

0

2

2

nigr.

strf.

elas.

sicc.

2

0

1

2

nigr.

strf.

elas.

sicc.

3

0

2

2

nigr.

strf.

elas.

sicc.

4

0

2

2

nigr.

strf.

elas.

sicc.

3

0

3

2

nigr.

strf.

elas.

sicc.

3

1

1

2

nigr.

strf.

elas.

sicc.

3

0

3

2

nigr.

strf.

elas.

sicc.

3

0

3

2

nigr.

strf.

elas.

sicc.

3

0

3

2

nigr.

strf.

elas.

sicc.

3

0

2

nigr.

strf.

elas.

3

0

3

nigr.

strf.

elas.

sicc.

2

0

0

2

nigr.

strf.

elas.

sicc.

3

0

4

2

nigr.

strf.

elas.

sicc.

sicc.
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440 – 465

465 – 500

500 – 540

540 – 556

556 – 574

574 – 590

590 – 609

609 – 630

630 – 673

673 – 693

693 – 700

Torf turzycowo – trzcinowy, ciemno – brunatny, test (moll.), part. test.
(moll)

Torf turzycowy z wkładkami trzciny, brunatny, test. (moll), part. test.
(moll)

Torf turzycowy, ciemno – brunatny, test. (moll)

Torf turzycowy, bardzo ciemno – brunatny, test. (moll)

Torf turzycowy, bardzo ciemno – brunatny, test. (moll)

Torf turzycowy, brunatny, test. (moll), part. test. (moll)

Torf turzycowo – trzcinowy, brunatny, test (moll.), part. test. (moll)

Torf turzycowy, ciemno – brunatny, test. (moll)

Torf turzycowy, czarny

Namuł torfiasty, szaro – czarny
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Osad mineralny, szary

W spągu rdzenia W 52 występuje szary osad ilasty z piaszczystymi wkładkami i
turzycą. Wyżej ciemnieje i pojawia się trzcina. Na głębokości 466 cm osad staje się wyraźnie
organiczny: pojawia się ciemnobrunatny torf turzycowy z elementami trzciny
i fragmentami skorupek mięczaków. Przez następny metr osad jest w zasadzie jednolity.
Jedynie na poziomie 398 – 400 pojawia się jaśniejsza wkładka barwy brunatnej i z większą
zawartością fragmentów skorupek mięczaków. Na głębokości 368 - 333 cm pojawia się torf
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trzcinowy, niemal czarny z zawartością fragmentów skorupek mięczaków. Następnie
przechodzi on w torf turzycowy o nieco jaśniejszej barwie. Poziom 313 - 303 cm to już
bardzo ciemnobrunatny torf turzycowo – trzcinowy, bardzo dobrze rozłożony. Wyżej pojawia
się brunatny, ilasty osad z zawartością węgla drzewnego o miąższości 27 cm.
Na głębokości 276 – 260 cm występuje ciemnobrunatny torf turzycowy z elementami trzcin i
fragmentów skorupek mięczaków oraz węgla drzewnego. Przechodzi on w zailony torf
turzycowo – trzcinowy o barwie ciemnobrunatnej, z bardzo dużymi łodygami trzcin. Na
poziomie 239 – 241 pojawia się wkładka słabo rozłożonego, czarnobrunatnego torfu
turzycowego. Zmiana osadu następuje dopiero na głębokości 231 – 226 cm. Pojawia się słabo
rozłożony torf turzycowo – trzcinowy o brawie czarnobrunatnej. Na tym poziomie ostra
granica oddziela osady torfowe od wyżej położonych namułów pylastych o barwie płowej z
sinymi soczewkami. Osady te występują do głębokości 165 cm. Wyżej osady stanowiły
jedynie deluwia lessowe i nie podlegały one badaniom. Szczegółowa charakterystyka
omawianego rdzenia znajduje się w tabeli 4.
GŁĘBOKOŚĆ
[cm]
165 – 175

175 – 186

186 - 190

190 - 193

193 – 201

201 – 226

226 – 231

231 – 239

Tab. 4. Charaktrystyka rdzenia W 52 objaśnienia znaków - patrz tabela 3
OPIS LITOLOGICZNY
METODA T-S
Namuł pylasty, płowy z sinymi soczewkami

Namuł pylasty, szaro - brunatny

Namuł pylasty, płowy z sinymi soczewkami

Namuł pylasty, ciemniej płowy z sinymi
soczewkami

Namuł pylasty, płowy z sinymi soczewkami

Namuł pylasty, ciemniej płowy z sinymi
soczewkami

Torf turzycowo – trzcinowy, czarno – brunatny,
słabo rozłożony, Lim 0

Torf turzycowo - trzcinowy, zailony, ciemno brunatny, bardzo duże łodygi trzcin
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239 – 241

Torf turzycowy, słabo rozłożony, czarno –
brunatny

241 – 260

Torf turzycowo - trzcinowy, ilasty, ciemno brunatny, bardzo duże łodygi trzcin

260 – 276

Torf turzycowy z elementami trzcin , ciemno –
brunatny, part.test.(moll), anth.

276 – 303

Osad ilasty z elementami trzcin, brunatny, anth.

303 – 313

Torf turzycowo – trzcinowy, dobrze rozłożony,

313 – 333

Torf turzycowy, ciemno – brunatny,
part.test.(moll)

333 – 368

Torf trzcinowy, bardzo ciemno – brunatny,
part.test.(moll)

368 – 466

Torf turzycowy z elementami trzciny, ciemno –
brunatny, part.test.(moll); na głębokości 398 –
400 wkładka jaśniejsza, brunatna, więcej
part.test.(moll)

466 – 494

Osad bardziej ilasty, z elementami trzciny, szaro
- brunatny

494 – 550

Osad ilasty z piaszczystymi wkładkami, z
elementami turzyc, szary, part.test.(moll)
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3.2.1 Popielność i woda higroskopowa
Badania

popielności

wykazały

zmienną

zawartość

części

organicznych

w

analizowanych osadach (ryc.13 i 14, tab.5 i 6). Rdzeń W 52 wykazuje większy udział części
mineralnych, a wskaźnik ten w przypadku W 52 osiąga także minimalne wartości dla obu
rdzeni i wynosi miejscami zaledwie 91%. Z kolei maksymalne wartości występują w spągu
obu rdzeni i wynoszą około 99%.
W spągu rdzenia W 1 zaznacza się dość wysoka zawartość części mineralnych
29

(ryc. 13), wraz z ich maksimum dla profilu na głębokości 693 – 673 cm, gdzie osiągają
wartość 99,12%. Następnie wartości te spadają go głębokości 412 – 401 cm, kiedy to
następuje niewielkie maksimum (do 97%) a następnie widoczny jest dalszy spadek zawartości
części mineralnych. Na głębokości 298 – 260 cm następuje minimum ich zawartości w
osadzie, które wynosi około 91%. Koreluje się to także z rodzajem osadu, gdyż mamy tu do
czynienia z torfem turzycowo – trzcinowym. Powyżej następuje sukcesywny wzrost
zawartości części mineralnych do poziomu 112 – 100 cm, kiedy osiąga wartość 99,11%, a po
nim zaczyna spadać osiągając w stropie profilu wartość 95,7%.
Tab. 5. Wyniki badania popielności oraz zawartości wody higroskopowej i węglanów rdzenia W 1
GŁĘBOKOŚĆ POPIELNOŚĆ [%] WODA HIGROSKOPOWA [g] WĘGLANY [% masy próbki]
673-693

99,12

0,03

1,78

609-630

96,07

0,12

9,23

540-556

97,13

0,09

6,03

465-500

96,09

0,09

6,77

440-465

94,80

0,12

11,36

412-440

94,12

0,14

14,32

401-412

97,30

0,07

4,90

329-401

94,80

0,14

13,74

276-298

91,41

0,22

0,00

260-276

91,75

0,22

0,00

224-250

93,10

0,17

24,32

173-178

95,03

0,12

11,37

112-129

93,45

0,07

9,06

100-112

99,11

0,06

3,25

83-100

98,82

0,07

4,03

75-83

96,75

0,14

10,27

56-75

98,78

0,08

4,80

54-56

98,66

0,09

5,22

40-50

97,92

0,11

7,52

0-9

95,75

0,17

16,25

Pierwszy metr spągu rdzenia W 52 (500 – 404 cm) to bardzo wysokie wartości części
mineralnych w osadzie (ryc. 14). Wahają się nieznacznie od 97 do ponad 99%. Wraz ze
zmianą osadu na organiczny, zawartość części mineralnych spada, osiągając 92,7%.
Następnie na głębokości 460 – 455 cm pojawia się gwałtowny pik w zawartości części
mineralnych do ponad 99,5%. Kolejne pół metra to stopniowy spadek zawartości części
mineralnych w osadzie, a wzrost zawartości materii organicznej, której maksimum pojawia
się na głębokości 415 – 410 cm i osiąga wartość 9, 9 % (90,1% części mineralnych). Jest to
najwyższa zawartość części organicznych w profilu W 52, a zarazem także w profilu W 1. Po
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tym następuje ponowny wzrost zawartości części mineralnych w osadzie, które na poziomie
398 - 393 cm osiągają kolejne maksimum – 98,1%. Od tego momentu następuje powolny
spadek części mineralnych, z dwoma niewielkimi pikami na głębokościach 348 – 343 cm i
318 – 313 cm. Po tym następuje kolejny i ostatni już tak duży spadek zawartości części
mineralnych w analizowanym profilu, i osiąga on na głębokości 301 – 291 cm - 92%.
Następnie widoczny jest już sukcesywny wzrost zawartości części mineralnych, co także ma
swoje odzwierciedlenie w zmianie osadu budującego profil, na bardziej mineralny mimo, że
do głębokości 226 cm nadal mamy do czynienia z torfem. Na głębokości 266 – 260 cm
występuje ostatni wyraźny wzrost zawartości materii organicznej do 4,3% (95,7% osadu
mineralnego). Od tego momentu wartości części mineralnych wzrastają, aby w stropie
osadów osiągnąć niemal 100%, co ma związek ze zmianą badanego osadu. Na głębokości 266
cm rozpoczyna się bowiem seria osadów deluwialnych redeponowanych z sąsiadujących
stoków i suchych dolinek.
Tab. 6. Wyniki badania popielności oraz zawartości wody higroskopowej i węglanów rdzenia W 52
GŁĘBOKOŚĆ POPIELNOŚĆ [%] WODA HIGROSKOPOWA [g] WĘGLANY [% masy próbki]
165-170

99,60

0,07

3,55

180-186

99,49

0,05

2,78

206-210

98,94

0,07

4,17

225-228

97,68

0,09

0,00

235-240

97,06

0,11

0,00

250-252

96,72

0,14

10,22

256-260

96,54

0,15

0,00

260-266

95,76

0,15

0,00

271-276

96,58

0,13

10,09

281-286

98,04

0,11

6,83

286-291

98,34

0,08

4,96

291-296

95,47

0,16

14,77

296-301

92,52

0,23

0,00

305-310

92,03

0,23

0,00

310-313

94,23

0,16

18,62

313-318

96,42

0,12

9,40

328-333

93,75

0,20

27,63

338-343

95,04

0,17

17,60

356-360

93,92

0,21

29,75

368-378

94,51

0,19

0,00

378-383

96,63

0,19

13,80

388-393

98,18

0,25

0,00

403-406

95,12

0,23

0,00

410-415

90,15

0,23

73,87
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420-425

91,75

0,19

33,50

435-440

93,26

0,19

23,89

445-450

92,14

0,21

34,72

455-460

99,58

0,02

0,81

460-466

92,75

0,18

26,89

466-471

95,89

0,12

10,13

476-481

97,78

0,09

5,58

486-491

99,26

0,03

1,83

491-496

99,50

0,04

1,94

506-510

99,66

0,02

1,19

516-521

99,68

0,02

1,26

526-531

99,73

0,02

0,97

531-535

99,65

0,02

0,95

535-540

99,63

0,02

1,20

540-545

99,71

0,10

5,23

545-550

99,65

0,03

1,34

3.1.2 Węglany
Badania zawartości CaCO3 w analizowanych osadach, potwierdzają analogiczną
zmienność popielności i wody higroskopowej (ryc.13 i 14, tab.5 i 6). Dla rdzenia W 52
wartości pomiarów wahają się od 0 do 48%, a dla rdzenia W 1, od 0 do 23%.
W przypadku rdzenia W 1 widoczna jest bardzo wyraźna korelacja pomiędzy
zawartością węglanów i popielności. Wszelkie wahnięcia w zawartości części mineralnych
(patrz rozdział 3.1.1), mają swoje wierne odzwierciedlenie w przebiegu zmian zawartości
węglanów.
Wyniki zawartości węglanów dla rdzenia W 52 są nieco bardziej skomplikowane.
Pierwszy wyraźny wzrost ich udziału w profilu W 52 ma miejsce na głębokości
440 – 435 cm a jego wartość wynosi 15,7% mas próbki. Następnie zaznacza się kolejny
spadek, na poziomie 406 – 388 cm brak jest zupełnie węglanów w badanym osadzie, po czym
następuje gwałtowny pik do poziomu 48% na głębokości 383 – 378 cm i ponowny spadek do
0%. W tym miejscu brak jest w zasadzie korelacji z zawartością części mineralnych, ale
zaznacza się na tym poziomie niewielki spadek zawartości wody higroskopowej. Następnie
na poziomie 360 – 310 cm następuje seria wahnięć krzywej węglanów, które pokrywają się
także z wahnięciami krzywych popielności i wody higroskopowej. Na głębokości 310 – 396,
266 – 256 i 240 - 225 cm po raz kolejny brak jest węglanów i można to skorelować ze
spadkami zawartości części mineralnych w osadzie i wzrostem zawartości wody
higroskopowej, aczkolwiek wahnięcia te są niewielkie w przypadku obu krzywych. Pomiędzy
tymi punktami z brakiem węglanów, występują niewielkie piki z ich zawartością wahającą się
32

od 29,3 % do 9,6%. Dopiero na głębokości 210 cm następuje wyraźny wzrost zawartości
węglanów, który osiąga w spągu wartość 32,5%. Wiąże się to zapewne ze zmianą osadu na
mineralny, co zaznacza się także w spadku krzywej wody higroskopowej i wzroście krzywej
popielności (ryc.14).
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Ryc. 13. Charakterystyka litolgiczna rdzenia W 1
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Ryc. 14. Charakterystyka litologiczna rdzenia W 52

35

4. Interpretacja
Według Starkla (1991) w późnym glacjale (18000 – 10250 BP) na ziemiach polskich
żyły koczownicze ludy kultur paleolitycznych, których byt opierał się na gospodarce
łowiecko – zbierackiej. Zamieszkiwały one okresowo jaskinie lub szałasy budowane z
drzewa, kości i skór. W tym czasie funkcjonowało w Wilczycach obozowisko ludności
kultury magdaleńskiej. Zdaniem archeologów mieści się ono w obrębie górnych partii
pseudomorfozy po klinie lodowym. Podczas prowadzonych badań archeologicznych w planie
dna wykopaliska rysowała się sieć wieloboków tworzących peryglacjalne poligony. Obóz
został założony we wnętrzu obniżenia powstałego na przecięciu krzyżujących się struktur
degradowanych klinów lodowych. Grupy łowców penetrujących rejon doliny Opatówki
wracały wielokrotnie w to samo miejsce, a czas ich pobytu został określony na 15,3–13 tys.
lat BP (Strakel, 1991; Program rewitalizacji…, 2007; Bałaga K. i in., 2008).
Analizy radiowęglowe pozwoliły ustalić wiek osadów biogenicznych pobranych z dna
doliny rzeki Opatówki. W przypadku rdzenia W 1 akumulacja osadów organicznych trwa od
połowy okresu atlantyckiego najprawdopodobniej po dzień dzisiejszy, co pozwala na
prześledzenie zmian środowiskowych badanego obszaru w dość dużej skali czasowej (ryc. 15
i 16). Rdzeń W 52 obejmuje jedynie osady subatlantyckie (tab.8).
Tab.8. Daty radiowęglowe dla rdzeni W 1 i W 52 w latach niekalibrowanych
Wilczyce 1
Wilczyce 52

Sample
Wilczyce-I, Soil
DA-1/420-425
DA-1/385-390
DAC-2/240-248
DAC-2/488-495

Lab. no
Ki-14360
Gd-19144
Gd-17489
GdS-600
Gd-19129

Age 14C (BP)
6440 ±80
1390 ±50
1410 ±90
230 ±85
2445 ±95

4.1 Okres atlantycki
Osady w dolinie Opatówki wskazują na to, że w czasie funkcjonowania obozowiska
późnomagdaleńskiego dno doliny położone było nieco poniżej dzisiejszego poziomu (około
1m), świadczy o tym pokryta deluwiami pylastymi listwa terasowa, występująca pod
południowym zboczem doliny oraz położone na podobnej rzędnej ujście suchej doliny
erozyjno-denudacyjnej. W starszym holocenie doszło do silnej erozji, co spowodowało
wyprzątnięcie niemal wszystkich późnovistuliańskich osadów (Bałaga K.
i in., 2008). Najstarsze osady w dnie doliny reprezentowane SA dopiero przez namuły
torfiaste powstałe w drugiej połowie okresu atlantyckiego (ryc.15, tab.9).
Powstanie serii namułów torfiastych w spągu rdzenia W 1 mogło być spowodowane
wzrostem wilgotności powietrza. Według Starkla (1991) opady w drugiej połowie okresu
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atlantyckiego (AT3 i AT4) były o 10 – 15% wyższe niż obecnie, co wraz z wyższymi
temperaturami powodowało wzrost parowania i zmniejszenie odpływu. Na skutek tego,
następowało stopniowe obniżenie poziomu wód powierzchniowych i zmniejszenie przyrostu
torfowisk. Wraz z ociepleniem klimatu zmienił się sposób życia ówczesnych ludów. Jeszcze
w starszych fazach okresu atlantyckiego ziemie polskie były zamieszkiwane przez ludy
mezolityczne o koczowniczym trybie życia (Starkel, 1991). Układ ten zaczął ulegać zmianom
wraz z pojawieniem się plemion neolitycznych, przynoszących nowe struktury społeczno –
gospodarcze i techniki wytwórcze, których podstawą była uprawa roślin oraz hodowla
zwierząt domowych. Początki tych zmian na ziemiach Polski sięgają około 6500 BP. Ludy
neolityczne osiedlały się na obszarach dolin rzecznych. Plemiona kultury ceramiki wstęgowej
rytej i innych kultur cyklu naddunajskiego osiedlały się blisko rzek i eksplorowały tereny na
ich terasach uprawiając metodą kopieniaczą niewielkie ogródki (Starkel, 1991). Na badanym
obszarze znajduje się wiele stanowisk archeologicznych z okresu od neolitu do wczesnego
średniowiecza, ich główny wykaz przedstawia się następująco:
Wilczyce:
– obozowisko, kultura magdaleńska, późny paleolit,
- cmentarzysko kultur ceramiki sznurowej, złockiej i mierzanowickiej, neolit, wczesny okres
epoki brązu,
– pracownia krzemieniarska, kultura mierzanowicka,
- obozowisko ludności kultury magdaleńskiej z górnego paleolitu, pochodzące sprzed
około 16 tysięcy lat (14 000 lat BC)
- cmentarzysko szkieletowe, prawdopodobnie z grobami niszowymi (kultur ceramiki
sznurowej lub złockiej) z późnego neolitu,
- cmentarzysko szkieletowe z wczesnego okresu epoki brązu.
Radoszki:
– kurhan nieokreślonej chronologii,
– domniemane grodzisko lub zamczysko średniowieczne,
Dacharzów:
– cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych i kultury mierzanowickiej,
– osady kultur amfor kulistych i pucharów lejkowatych, neolit,
– osady kultur amfor kulistych i przeworskich, neolit, okres wpływów rzymskich,
– osada lub cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych,
– osada kultury mierzanowickiej,
– osada kultury pucharów lejkowatych,
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– osada kultury pucharów lejkowatych,
- 2 kurhany nieokreślonej chronologii,
Jankowice – Dacharzów
– cmentarzysko wczesnośredniowieczne,
Nowy Daromin:
– cmentarzysko i osada, neolit,
Przezwody:
– osada wielokulturowa,
– osada kultury mierzanowickiej
– osada kultur ceramiki wstęgowej rytej i mierzanowickiej, neolit wczesny okres epoki
brązu),
– osada, kultura mierzanowicka ,
– osada, kultura pucharów lejkowatych,
– osada, kultura mierzanowicka,
– osady kultury pucharów lejkowatych i łużyckiej,
– osada kultury pucharów lejkowatych i kultury mierzanowickiej,
– osada, XII – XIII wiek,
Pielaszów:
– osada kultury amfor kulistych,
– osada kultury wołyńsko – lubelskiej ceramiki malowanej,
– osady kultur pucharów lejkowatych i mierzanowickiej,
– osady kultury pucharów lejkowatych,
– kurhan domniemany, nieokreślonej chronologii,
Daromin:
– osada i cmentarzysko, stanowisko wielokulturowe,
– osada i cmentarzysko, kultura mierzanowicka,
– osada bądź grób kultury amfor kulistych,
– osady kultury mierzanowickiej i łużyckiej, epoka brązu,
– osady kultury pucharów lejkowatych i kultury przeworskiej,
– osada kultury pucharów lejkowatych,
– osada lub cmentarzysko, kultura pomorska,
– osada kultury pucharów lejkowatych,
– osada pradziejowa,
– osada, kultura mierzanowicka,
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Dobrocice:
– osada, średniowiecze,
- 2 kurhany domniemane, nieokreślonej chronologii,
– osada, kultura amfor kulistych
– stanowisko wielokulturowe (neolit, wczesny okres epoki brązu, późny okres wpływów
rzymskich, wczesne średniowiecze),
– osady neolitu, wczesny okres epoki brązu,
Pęczyny:
– osada, kultura pucharów lejkowatych,
– osada kultury amfor kulistych,
– osady kultur amfor kulistych i przeworskiej, neolit, okres wpływów rzymskich,
– osady kultur pucharów lejkowatych i mierzanowickiej i wczesnego średniowiecza,
- osady kultur pucharów lejkowatych i mierzanowickiej
Tułkowice:
– osady kultur amfor kulistych i i przeworskich, neolit, okres wpływów rzymskich,
– osada, kultura mierzanowicka,
– osada, kultura pucharów lejkowatych,
– osady kultur amfor kulistych i przeworskiej, neolit, późny okres lateński, okres wpływów
rzymskich,
- osada, kultura pucharów lejkowatych,
– osada pradziejowa (pracownia krzemieniarska),
– pracownia krzemieniarska, osady kultury przeworskiej i wczesnośredniowieczna,
– osady kultury pucharów lejkowatych i wczesnośredniowieczna,
– pracownia krzemieniarska,
– osada kultury amfor kulistych,
– osada kultury meirzanowickiej,
Zagrody:
– cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych,
Bożęcin:
– osada lub cmentarzysko, kultura pucharów lejkowatych,
Łukawa:
– cmentarzysko wczesnośredniowieczne,
– osada kultury wołyńsko – lubelskiej ceramiki malowanej (Program rewitalizacji…, 2007).
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Tab.9. Główne procesy naturalne i antropogenicznie w dnie doliny Opatówki i ich zapis litologiczny
Wiek BP

Stratygrafia

Dominujące procesy

230 ±85 0

antropocen

Erozja stokowa
Akumulacja deluwiów w
dolinie

500 - 230
±85

Mała Epoka
Lodowa

1500 500

Średniowieczne
optimum
klimatyczne

Dziczenie koryt
Zwiększenie spływu
powierzchniowego
Wzrost erozji stokowej
Wzrost akumulacji deluwiów
w dolinie
Akumulacja biogeniczna
Nadbudowywanie dna doliny

1800 1500
2000 1800

Okres wędrówki
ludów
Optimum okresu
rzymskiego

2800 2000

Starsza część
okresu
subatlantyckiego

5000 2800

Okres subborealny

6000 5000

Okres atlantycki
(AT4)

66006000

Okres atlantycki
(AT3)

7700 6600

Okres atlantycki
(AT2)

15300 13000

Późny glacjał
(paleolit)

Zwiększenie dostawy
deluwiów ze stoków
Erozja stokowa
Akumulacja deluwiów w
dolinie
Utrata łączności torfowisk z
poziomem wody gruntowej
Regeneracja zbiorowisk
leśnych
Odbudowa bilansu wodnego
Równowaga procesów erozji i
akumulacji
Prawdopodobnie pierwsze
inicjalne rozcięcia erozyjne
Jałowienie gleb
Początek ponownej
akumulacji biogenicznej w
dnie doliny
Zmniejszenie odpływu
powierzchniowego
Zmniejszenie przyrostu
torfowisk
Ługowanie gleb
Konserwacja rzeźby przez
roślinność
Podniesienie bazy erozyjnej
rzeki i wymycie starszych
osadów holoceńskich
Akumulacja lessów na
stokach i w dnie doliny

Zapis litologiczny
Znaczny wzrost zawartości
części mineralnych w osadach
dolinnych
U wylotu dolinek erozyjnych
brak akumulacji biogenicznej
Wzrost zawartości części
mineralnych w osadzie
Przewaga akumulacji torfów
turzycowo – trzcinowych i
trzcinowych
Miąższa warstwa torfów
turzycowych z małą
zawartością części mineralnych
Torfy turzycowe ze zwiększoną
zawartością części mineralnych
Torfy turzycowe i turzycowo –
trzcinowe ze zwiększoną
zawartością części mineralnych
Wzrost zawartości części
mineralnych w osadzie
Spadek akumulacji osadów
biogenicznych w dolinie

Działalność
człowieka
Deforestacja
Melioracja
Rozwój sadownictwa
Rozcinanie pokryw
lessowych
Deforestacja
Ograniczanie małej
retencji
Wprowadzenie
upraw okopowych
Częsta rotacja pól
obsiewanych i
odłogujących
Brak trwałej granicy
polno – leśnej
Regres osadnictwa
Wzrost deforestacji
Kryzys osadniczy
wyludnienie

Przewaga torfów turzycowych z
dużą zawartością części
mineralnych
Przewaga torfów turzycowych z
dużą zawartością części
mineralnych
Przewaga torfów turzycowych z
dużą zawartością części
mineralnych leżących na
podłożu mineralnym

Minimalna
ingerencja w
środowisko
Uprawianie rolnictwa
metodą
wypaleniskową
Uprawianie rolnictwa
metodą kopieniaczą

Brak osadów biogenicznych
tego okresu

Uprawianie rolnictwa
metodą kopieniaczą

Brak osadów biogenicznych
tego okresu

Koczowniczy lud
kultury późno
magdaleńskiej
Gospodarka łowiecko
- zbieracka
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Ryc. 15. Wybrane właściwości osadów w rdzeniu W 1 i ich interpretacja stratygraficzna
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Ryc. 16. Wybrane właściwości osadów w rdzeniu W 52 i ich interpretacja stratygraficzna

Według Starkla (1991) warunkach naturalnych, przed wylesieniem spowodowanym
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przez człowieka, natężenie denudacji było niewielkie, wzrastało jedynie w fazach
wilgotniejszych. Dominowały naturalne tendencje postglacjalne takie jak konserwacja rzeźby
przez roślinność oraz ługowanie gleb. W obszarach wyżynnych na ogół nie doszło do
obniżenia bazy, przeciwnie – w dnach małych dolin przeważało osadzanie, często też
narastały torfowiska.
Zmiana natężenia i typu procesów rzeźbotwórczych rozpoczęła się wraz
z wkroczeniem neolitycznych społeczności rolników około 6500 lat BP (tab.9). Wylesienie
spowodowało zaburzenie w obiegu wody, wzrósł spływ powierzchniowy i spłukiwanie.
Od tego czasu przewodnim czynnikiem staje się przeciążenie rzek zawiesiną,
co przy wzroście wezbrań powoduje agradacyjne podnoszenia zarówno równin zalewowych,
jak i samych koryt, zmieniających często swój charakter na roztokowe.
Od około 6500 – 6000 lat temu pojawiają się w diagramach pyłkowych pyłki zbóż
i chwastów. Poziomy kulturowe zaczęły być przykrywane madami około 5900 – 5300 lat
temu. Szczególnie wyraźnie w agradacji rzek zaznacza się okres rzymski, co wiązało się nie
tylko z rozwojem rolnictwa, ale i osad przemysłowych – garncarskich i hutniczych
(Starkel,1988).
W tym okresie najprawdopodobniej powstały pierwsze inicjalne rozcięcia erozyjne na
terenach lessowych (Starkel, 1991). Rewolucja neolityczna spowodowała w niektórych
regionach znaczne zmiany w krajobrazie. W związku z przejściem na osiadły tryb życia,
ludzie zaczęli wypalać lasy i uprawiać zboża na pozyskanych w ten sposób terenach. Kiedy
gleba uległa wyjałowieniu, wypalano kolejne połacie lasu. Zasięgi tych zmian były
ograniczone, a ich skutki niewielkie. Tereny opuszczone przez człowieka szybko, w ciągu
kilkudziesięciu lat, ponownie opanowywały naturalne zbiorowiska leśne
(Maruszczak, 1991).
Skutki ingerencji człowieka w ewolucji dolin rzecznych nie zaznaczyły się
równocześnie. W neolicie wpływ ten był ograniczony do mniejszych, wylesionych zlewni
wyżynnych i podgórskich o żyznych glebach. Wyraźniejsze ślady ożywienia procesów
erozyjnych przypadają a okres kultury łużyckiej, ale istotny jest wówczas wzrost opadów
(Starkel, 1991).
4.2 Okres subborealny
Pojawienie się torfów turzycowych i wzrost zawartości wody higroskopowej wskazuje
na poprawienie się warunków wilgotnościowych. Należy to interpretować jako wchodzenie w
okres subborealny około 5000 BP (Starkel, 1991), charakteryzujący się spadkiem temperatury
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i wzrostem wilgotności. W badanych osadach zaznacza się on względnie równomierną
zawartością części organicznych, wody higroskopowej
i węglanów, co może świadczyć o dość stabilnych warunkach klimatycznych w tym okresie
na obszarze okolic Wilczyc (SB).
Pod koniec okresu subborealnego (5000 – 2800 BP) następuje poprawa warunków
termicznych, wzrasta akumulacja materii organicznej i wilgotności powietrza, a pojawienie
się torfów turzycowo – trzcinowych (465 cm) w nieco późniejszym okresie świadczyć może o
rozpoczęciu się rzymskiego optimum klimatycznego okresu subatlantyckiego (ryc.15).
4.3. Okres subatlantycki
Starsza część okresu subatlantyckiego (SA1: 2800 – 1800 BP) charakteryzowała się
drastycznymi zmianami w układach człowiek – środowisko. Na Wyżynie Opatowskiej znane
są zagrzebane pod madami ślady hutnictwa z okresu II – V w. n.e. Deluwia zazębiające się z
madami w dolinach rzek są coraz powszechniejsze w ostatnim tysiącleciu. Jako jedną z
przyczyn upadku osadnictwa łużyckiego przyjmuje się nagły wzrost poziomu jezior. Pod
koniec epoki brązu nastąpiło znaczne ochłodzenie klimatu i wzrost wilgotności, co wiąże się
także ze spadkiem akumulacji osadów biogenicznych w dnie doliny Opatówki (tab.9).
Najprawdopodobniej, na skutek wzrostu opadów, torfowiska utraciły łączność z poziomem
wody gruntowej, i przeszły w system ombrotroficzny (Starkel, 1991). Widoczne jest to na
rycinach 15 i 16 w postaci wzrostu zawartości części mineralnych badanych osadów.
Głęboki kryzys osadniczy spowodowany upadkiem kultury łużyckiej, spowodował
wyludnienie wielu obszarów i powstanie pustek osadniczych, co doprowadziło do regeneracji
zbiorowisk leśnych, a co za tym idzie, do odbudowy równowagi bilansu wodnego (Starkel,
1991). W miarę stabilizacji osadnictwa, w krajobrazie pojawiły się coraz rozleglejsze tereny
wylesione i trwale użytkowane.
Po tym względnie ciepłym i bogatym w opady okresie nastąpiło ochłodzenie, które
nieznacznie przekroczyło 1oC, ale w skutkach było katastrofalne (Schonwiese, 1997).
W obu profilach zaznacza się ono gwałtownym spadkiem zawartości wody higroskopowej i
materii organicznej. Dodatkowo w profilu W 1 koreluje z tym zmiana barwy osadu z
brunatnego na szarobrunatny, co łącznie może świadczyć o spadku tempa akumulacji
organicznej i zwiększonej dostawie materiału mineralnego ze stoków (ryc.15). Po tym
wydarzeniu ponownie poprawiają się warunki klimatyczne, następuje akumulacja brunatnych
torfów turzycowych, a wraz ze wzrostem intensywności opadów wzrosła sedentacja torfów
turzycowo – trzcinowych, wyraźnie zaznaczających się w obu profilach (ryc.15 i 16). W
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przypadku rdzenia W 1 początek tej serii zaznacza się na głębokości 329 cm, a w profilu W
52 – 388 cm. Najprawdopodobniej są one świadectwem średniowiecznego optimum
klimatycznego (SA2), którego kulminacja nastąpiła między 1000 a 1100 r. n.e. Według
Schonwiese (1997) średnia roczna temperatura w tym okresie na półkuli północnej była
wyższa o około 0,5oC niż obecnie.
Dzięki stabilizacji społeczno gospodarczej w okresie VI – XIII w. rozwinęło się
intensywniejsze i bardziej stałe osadnictwo. Od VII do pierwszej połowy X wieku
następowały różnorakie okresy postępu w akcji osadniczej, lecz niekiedy również jej regresu.
Skupiska archeologiczne pokrywają się w znacznej mierze z obszarami dogodnymi ze
względu na warunki glebowe dla gospodarki rolniczej. Wykluczają się one też w zasadzie ze
strefą puszcz (Laciejewicz, 1978). W tym czasie panował dwupolowy system uprawy
charakteryzujący się częstą rotacją pól obsiewanych i odłogujących.
Przy panowaniu takiego systemu uprawy, granica polno – leśna nie była stabilna pomimo
trwałości osadnictwa. Wobec rozległości terenów leśnych można było swobodnie
pozostawiać naturze wyjałowione pola, przenosząc uprawy na świeżo wykarczowane tereny
leśne (Maruszczak, 1988). Przypuszcza się, że w tym czasie system uprawowy zajmował
około 20% powierzchni. Należy podkreślić, że lasy w licznych regionach były już wówczas w
znacznym stopniu przekształcone w następstwie przejściowego użytkowania rolniczego w
ciągu kilku poprzedzających tysiącleci (Maruszczak, 1991). W tym też okresie została
zarejestrowana faza nadbudowywania den dolin w okresie wczesnego średniowiecza (VIII –
XI wiek) i, to zarówno w doliniach Wyżyny Kieleckiej, jak i w kotlinach podkarpackich.
Wiązała się ona się nie tylko z rozwojem rolnictwa, ale
i osad przemysłowych – garncarskich i hutniczych. Średniowieczne osadnictwo
i karczowanie w górach odbiło się niemal natychmiast na dostawie materiału do den dolin
(Starkel, 1988). Świadectwem tego może być dość miąższa warstwa osadów organicznych w
okresie wczesnego średniowiecza, których to szybki przyrost był spowodowany
zwiększeniem dostawy materii mineralnej do doliny rzeki (tab.9).
W późnym średniowieczu (XIII – XV w.) zaczęto przechodzić do systemu
trójpolowego co wiązało się ze zwiększeniem powierzchni uprawowej do około 35%.
Szczególne znaczenie miała w tym czasie feudalna formalizacja stosunków własnościowych,
która zadecydowała o tym, że zaczęły powstawać bardziej trwałe granice polno – leśne
(Maruszczak, 1988).
Dogodne warunki klimatyczne spowodowały wzrost akumulacji biogenicznej w dnie
doliny Opatówki (ryc. 15, 16). Zaznacza się dość drastyczny spadek części mineralnych w
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badanym osadzie i wzrost zawartości węglanów i wody higroskopowej. Świadczy to również
o tym, że warunki klimatyczne obszaru okolic Wilczyc były podobne do ogólnie panującej w
Polsce tendencji. Klimat charakteryzował się łagodnymi zimami, wysokimi opadami i
mniejszymi niż obecnie rocznymi amplitudami temperatury, co sprzyjało rozwojowi
osadnictwa.
Zupełnie nowe zmiany jakościowe, wzrost powodzi i dziczenie koryt przynosi
XVI – XVIII w., okres równoczesnej eksplozji demograficznej i wylesiania gór,
wprowadzania upraw okopowych i ograniczania tzw. małej retencji (Starkel, 1991). W tym
czasie wpływ gospodarki człowieka na środowisko znacząco wzrósł. Stopień wylesiania
zbliżył się do współczesnego i zaczęto wprowadzać uprawy okopowe, przyspieszające spływ
powierzchniowy wody i erozję gleb. Spowodowało to, obok wzrostu opadów, dziczenie
koryt w dorzeczu górnej i środkowej Wisły, które polegało na ogół na podnoszeniu dna,
poszerzaniu koryta i tworzeniu szeregu koryt zapasowych
(Starkel, 1988).
Po tym okresie nastąpiło załamanie warunków klimatycznych. Postępujące od
XVI wieku stopniowe ochładzanie i wzrost częstotliwości powodzi można wiązać z tzw. małą
epoką lodową (Starkel, 1991). Wyniki badań osadów z doliny Opatówki korelują
z zaistniałą w późnym średniowieczu tendencją. Znacząco spada ilość materiału organicznego
a rośnie krzywa części mineralnych. Przy czym należy zwrócić uwagę na fakt, że rosnąca
antropopresja i wylesianie powodowało znaczną dostawę materii mineralnej w dno doliny
(Maruszczk, 1988). W stropie rdzenia W 1 na głębokości 83 – 56 cm pojawiają się torfy
turzycowo – trzcinowe (ryc.15), co koreluje ze wzrostem zawartości wody higroskopowej i
spadkiem zawartości materii organicznej. Może to świadczyć o krótkim poprawieniu
warunków klimatycznych w czasie trwania Małej Epoki Lodowej. Z kolei w rdzeniu W 52
brak jest znamion owego cieplenia (ryc.16). Zapewne ma to związek
z brakiem akumulacji osadów organicznych w tym miejscu w XVIII wieku, co poniekąd
potwierdzają datowania radiowęglowe stropu tego rdzenia (tab.8). Miąższy nadkład osadów
deluwialnych w rdzeniu W 52 może być efektem wprowadzenia mniej wymagających
termicznie upraw roślin okopowych, jako odpowiedź człowieka na niekorzystne zmiany
klimatyczne (tab.9).
W XIX wieku przystąpiono do regulacji koryta Opatówki i jego obwałowania
(Czarnecki, 1967). Zanim jednak do tego doszło była ona rzeką meandrującą, ze zmieniającą
się ilością dopływów, które zapewne miały głównie charakter epizodyczny. Zmiany sieci
hydrologicznej analizowanego terenu pokazuje rycina 17. W XX wieku zaznacza się już
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wyraźnie próba melioracji rzeki i zmiana jej biegu oraz rozcięcie doliny systemami
odwadniającymi w celu uregulowania stosunków wodnych. W omawianym okresie waha się
także długość samej rzeki a co za tym idzie gęstość sieci rzecznej na badanym obszarze
(tab.10).
Ożywienie gospodarcze w XIX wieku (SA3) spowodowało wzrost obszarów
uprawnych do 70% powierzchni ogólnej. W tym okresie w niektórych rejonach rolniczych w
ciągu zaledwie kilkudziesięciu lat powierzchnia zalesiona zmniejszyła się wielokrotnie, co
miało związek z upadkiem wielu dużych majątków, których ziemie zajmowała żywiołowa
kolonizacja chłopska po zniesieniu pańszczyzny w XIX wieku (ryc.17). Spadła także
zdolność ochronna lasów przekształconych z naturalnych w „urządzone” planowo
(Maruszczak, 1988, 1991;Mojski, 2005).
Tab.10. Zmiany sieci hydrologicznej środkowego odcinka doliny Opatówki (opracowanie własne)
Rok
Długość sieci rzecznej
Liczba cieków
Gęstość sieci rzecznej
[km]
[km/km2]
1803
7,42
3
0,29
1830
5,63
4
0.22
1917
4,83
1
0,19
1930
4,69
2
0,18
2008
4,7
1
0,19
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Ryc.17.
Zmiany lesistości i sieci hydrologicznej środkowego odcinka doliny Opatówki
1803 – mapa Heldensfelda 1:28000; 1830 – mapa Kwatermistrzowska 1: 126000; 1917 - Karte des westlichen
Russlands 1:75 000; 1930 – mapa WIG 1:100000; 1982 – mapa topograficzna „GUGIK – 80” 1:10000
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5. Podsumowanie
Przeprowadzone analizy pozwoliły na charakterystykę zmian klimatu i działalności
człowieka od trzeciej fazy okresu atlantyckiego (AT3) po dzień dzisiejszy. W osadach
zaznaczają się zmiany wilgotności powietrza i temperatury, które odzwierciedlane są przez
rodzaj osadu i zawartość wody higroskopowej. Działalność człowieka zaznacza się jako
wzrost zailenia osadu w odbiegający od generalnej tendencji sposób. Duża dostawa osadu
mineralnego z wylesionych stoków spowodował szybki przyrost masy organicznej w dnie
doliny, co w obu rdzeniach zaznacza się bardzo wyraźnie na przykład miąższą warstwą
osadów okresu średniowiecza. Wtedy to nałożyły się na siebie optymalne warunki
klimatyczne oraz działalność człowieka.
Pełne spektrum zmian środowiska w rejonie Wilczyc dałoby za pewne badanie
palinologiczne. Niestety, ze względu na to, że osad był pobrany z dna doliny rzecznej, nie
zachowała się wystarczająca ilość materiału pyłkowego, aby przeprowadzić te analizy.
Pozwoliłyby one szczegółowiej uzupełnić charakterystykę zmian środowiska na badanym
obszarze.
W badanym osadzie było bardzo dużo skorupek ślimaków, dlatego uważam, że
analizy malakofauny byłyby bardzo przydatne w dalszej analizie środowiska okolic Wilczyc.
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