In¿ynieria Ekologiczna Nr 21, 2009

Zdzis³aw Jan Ma³ecki
EKOFIZJOGRAFICZNE WARUNKI OSADNICTWA PIASTÓW
W DOLINIE RZEKI PROSNY
Streszczenie. Zlewnia Prosny, najwiêkszej rzeki po³udniowej Wielkopolski, nale¿y do dorzecza II
rzêdu Warty i stanowi dorzecze III rzêdu Odry. Ca³kowita powierzchnia zlewni Prosny wynosi
4927 km2, a sama rzeka d³ugoci 216,8 km jest najwiêkszym lewym dop³ywem rodkowej Warty.
Rzeka Prosna lub Przosna w redniowieczu wziê³a swoje imiê od prosa (etymologia s³owiañska  prof.
B. Byliñski). Rzeka Prosna po czêci swojej d³ugoci s³u¿y³a jako drogowskaz Szlaku Bursztynowego
dla kupców rzymskich, prowadz¹cy do wybrze¿y Ba³tyku. Istnienie osady Calisia (Kalisia) odnotowa³ w II w. n.e. Klaudiusz Ptolemeusz z Aleksandrii w Egipcie w swoim dziele Wstêp do geografii.
Dolina Prosny w epoce przedchrzecijañskiej by³a terenem intensywnego osadnictwa plemiennego, które wraz z umocowaniem siê pañstwa Piastów uleg³o przekszta³ceniu w osadnictwo grodowe.
W dolinie Prosny w rozwoju obecnego tarasu zalewowego wyró¿niono dwa etapy: erozyjny (suchy i
zapewne ciep³y), spowodowany g³êbokimi wciêciami koryta rzeki i jej dop³ywów z tarasów dolinnych (IX  XII w.) oraz sedymentacyjny wskutek oziêbienia klimatu, gwa³townego zwiêkszenia iloci
opadów i wody w korycie (XIV  XVI w.). Grodzisko na Zawodziu w Kaliszu powsta³o w IX w. w
dolinie rzeki Prosny i funkcjonowa³o do roku 1233 jako wa¿ny orodek w³adzy Piastów, a potem tak¿e
w³adzy kocielnej. Z badañ przeprowadzonych w dolinie rzeki rodkowej Prosny wynika, ¿e zmiany
wilgotnociowe klimatu od I  XX w. charakteryzowa³y siê krótkookresowymi, cyklicznymi wahaniami nastêpuj¹cymi co kilkaset, a niekiedy nawet co kilkadziesi¹t lat.

WPROWADZENIE
Rzeka Prosna p³ynie z po³udnia ku pó³nocy w kierunku Warty. W przesz³oci zmienia³a swoje koryto, tworz¹c liczne odnogi, piaszczyste wyspy. Skomplikowany uk³ad
koryta rzeki w redniowieczu jest nieznany. Pierwsze dokumentacje zaczê³y siê ukazywaæ dopiero pod koniec XVIII w. Pierwszy plan Kalisza przedstawiaj¹cy uk³ad doliny
rzecznej opracowa³ w roku 1785 Andrzej Politalski z £êczycy. Pierwsze badania archeologiczne i geomorfologiczne oraz dane sonda¿owe przybli¿aj¹ wiedzê o dolinie i korycie rzeki Prosny w przesz³oci.
W S³owniku geograficzno-krajoznawczym Polski czytamy m.in.: Rzeka p³ynie
przez Wy¿ynê Wonicko-Wieluñsk¹, jej d³ugoæ 216.8 km, powierzchnia dorzecza 492.7
km, wyp³ywa na wysokoci 260 m n.p.m. w pobli¿u wsi Wolêcin, potem p³ynie przez
Wysoczyznê Wieruszowsk¹ i Kotlinê Grabowsk¹, ujcie na wysokoci 70 m n.p.m. w
pobli¿u wsi Modlica ko³o Pyzdr. Wa¿niejsze lewe dop³ywy Prosny to: Pratwa, Pomianka, Niesób, Stolnica, O³obok, Ner oraz dop³ywy prawe: Struga Wêglewicka, £u¿yca,
Pokrzywnica z Trojanówk¹ i Ciemn¹ oraz Swêdrnia (mapa 1).
Zdzis³aw Jan MA£ECKI  Prezes Oddzia³u Ziemi Kaliskiej PTIE.
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Rys. 1. Zlewnia rzeki Prosny

Zlewnia Prosny, najwiêkszej rzeki po³udniowej Wielkopolski nale¿y do dorzecza II
rzêdu Warty i stanowi dorzecze III rzêdu Odry. W Nizinie Po³udniowo-Wielkopolskiej
dominuj¹ pasma moren czo³owych.
Wed³ug Romañskiego [1980] na Pronie i jej dop³ywach funkcjonowa³o ponad 80
m³ynów wodnych oko³o 1790 r. Biliñska identyfikuje Kalisz z Calisi¹ oraz nazwê rzeki
Prosny t³umaczy etymologi¹ s³owiañsk¹ cyt. Prosna od prosa, które by³o powszechnym pokarmem S³owian i ca³e pola by³y nim obsiane.
Rzeka Prosna po czêci swojej d³ugoci s³u¿y³a jako drogowskaz Szlaku Bursztynowego dla kupców rzymskich prowadz¹cy do wybrze¿y Ba³tyku. Szlak Bursztynowy ³¹czy³ zarazem stosunkowo ma³o znan¹ dolinê rzeki Prosny z Imperium rzymskim, co niew¹tpliwie mia³o wp³yw na rozwój przysz³ego grodu ksi¹¿êcego (mapa 2).
Na podstawie badañ archeologicznych, odkrytych osad i lokalnych po³¹czeñ oraz
zgromadzonych przedmiotów pochodzenia rzymskiego i celtyckiego K. D¹browski
[1962] stwierdzi³, ¿e Szlak Bursztynowy osi¹gn¹³ dolinê Prosny w okolicach Wieruszowa i Grabowa n/Prosn¹. Dalej, na wysokoci Kalisza, przebiega³ lewym brzegiem
dop³ywu Swêdrni do Prosny w kierunku rzeki Warty do przeprawy w okolicach Ko³a.
Istnienie osady Calisia (Kalisia) odnotowa³ w II w n.e. Klaudiusz Ptolemeusz z
Aleksandrii w Egipcie w swoim dziele Wstêp do geografii, co stanowi zarazem najstarsz¹ odnotowan¹ i zidentyfikowan¹ nazwê geograficzn¹ na ziemiach polskich.
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Rys. 2. Szlak Bursztynowy
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Dolina Prosny w epoce przedchrzecijañskiej by³a terenem intensywnego osadnictwa plemiennego, które wraz z umocnieniem siê pañstwa Piastów, uleg³o przekszta³ceniu siê w osadnictwo grodowe.

PRZEKROJE GEOLOGICZNE W DOLINIE RZEKI PROSNY
Wysokoæ tarasu zalewowego (dennego) rzeki Prosny nad poziomem wody w
korycie wynosi przewa¿nie od 1 do 3 m. Taras zalewowy o szerokoci od 1 do 4 km
stanowi wyrównan¹ powierzchniê typow¹ dla równin akumulacyjnych.
W dolinie Prosny w rozwoju obecnego tarasu zalewowego (rys.1) wyró¿niono
dwa etapy:
l erozyjny (suchy i zapewne ciep³y), spowodowany g³êbokimi wciêciami koryta rzeki i jej dop³ywów z tarasów dolinnych (kumulacja od IXXII w.).
l sedymentacyjny (akumulacja) wskutek oziêbienia klimatu, gwa³townego zwiêkszenia iloci opadów i wody w korycie i zwi¹zanego z tym ogólnego podniesienia siê
poziomu wód gruntowych w dolinie (utworzenie ówczesnego tarasu zalewowego).

3U]HNUyM

Rys. 3. Przekrój geologiczny przez Kotlinê Grabowsk¹: 1  piaski drobnoziarniste, 2  piaski
rednioziarniste i grube, 3  piaski mu³kowate, 4  piaski ze ¿wirem, 5  ¿wiry, 6  piaski i ¿wiry
zaglinione, 7  mu³ki i mu³owce, 8  i³y i i³owce, 9  mu³ki ilaste, 10  gliny zwa³owe, 11  wapienie,
12  piaskowce, 13  wêgiel brunatny; , 14  uskoki.
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Rys. 4. Przekrój geologiczny archeologiczny (Grodziska na Zawodziu) po linii pó³nocny zachód  po³udniowy wschód: a  darñ; b  piasek rednioziarnisty; c  piasek drobnoziarnisty; d  piasek z i³em; e  i³; f  torf; g  fragmenty drewna; h  ruda darniowa; i  nadsypy nowo¿ytne; j  nadsypy
z czasów po upadku grodu; k  nadsypy sprzed powstania grodu; l  piaski eoliczne; m  osypiska, n  umocnienia obronne, o  zsypiska wykopów;
p  kamieñ; r  belka; s  wêgielki; t  numer sondy.
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Rys. 5. Mapa topograficzna - taras zalewowy Prosny

Rys. 6. Plan grodziska Zawodzie w Kaliszu: A  kolegiata romañska, B  wie¿a,
C  dom Komesa, D  kamienny wa³.

78

In¿ynieria Ekologiczna Nr 21, 2009

Grodzisko na Zawodziu (IXXII w.) za³o¿ono w rodkowej czêci doliny na tarasie zbudowanym z drobnoziarnistych piasków z domieszk¹ i³ów (akumulacja piasków
i i³ów w okresach powodzi  zalewanie doliny i opadanie transportowanego materia³u).
Warunki rodowiskowe na Zawodziu w VII i IX wieku wi¹za³y siê zapewne z
klimatem suchym.Na terenie Zawodzia stwierdzono liczne niewielkie dolinki i le¿¹ce
miêdzy nimi wzniesienia. Taras zalewowy, powsta³ przed VII w., zosta³ wyerodowany
wskutek obni¿enia bazy erozyjnej w dolinie (mapa 3).
Przy ogólnie niskim poziomie wód gruntowych opady atmosferyczne spowodowa³y powstanie na powierzchni tarasu licznych drobnych cieków wodnych (g³êbokoæ dolinek od 1,5 do 2,0 m)
W trakcie badañ archeologicznych i geologicznych na terenie grodziska KaliszZawodzie w dolinie rzeki Prosny odkryto wczesnoredniowieczne warstwy kulturowe
pochodz¹ce z okresu od VII do XII w.
Gród na Zawodziu powsta³ w IX w. i funkcjonowa³ jako wa¿ny orodek w³adzy
Piastów, a potem tak¿e kocielnej do wieku XIII. wietnoæ grodu datowana jest na
czasy panowania ksiêcia Mieszka III Starego.
Gród kaliski uleg³ zniszczeniu w 1233 r. podczas okresu rozbicia dzielnicowego, a
to za spraw¹ ksiêcia l¹skiego Henryka Brodatego, który przeniós³ centrum osadnicze
Kalisz na pó³noc od Zawodzia.
W 1257 r. ksi¹¿ê Boles³aw Pobo¿ny dokona³ oficjalnej lokacji miasta.
Grodzisko na Zawodziu w Kaliszu w dolinie rzeki Prosny

Fot. 1. Brama

Fot. 1. Koció³ romañski
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Fot. 3. Fundamenty kocio³a

Fot. 4. Wa³ obronny

Fot. 5. Zabudowania osady
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WP£YW CZYNNIKÓW KLIMATYCZNYCH NA PROCESY
OSADNICZE W DOLINIE RZEKI PROSNY
Od VII do IX w. Prosna by³a g³êboko wciêta w osady rzeczne, a powierzchnia
tarasu le¿a³a wysoko nad poziomem rzeki. Na tarasie ponad korytem rzeki znaleziono
lady cmentarzyska z VIIVIII w.
Klimat najsuchszy wystêpowa³ w IX w. o czym wiadcz¹ poziomy u¿ytkowe grodu zlokalizowane o 1 m poni¿ej obiektów z XXII w.
Okres klimatu ciep³ego i suchego pomiêdzy VII i XII w. charakteryzowa³ siê wczesnoredniowiecznym optimum klimatycznym, które trwa³o a¿ do pocz¹tków ma³ej
epoki lodowej (zimne i wilgotne okresy letnie, surowe zimy).
W nastêpstwie zmian klimatycznych w XIII w. wyst¹pi³y liczne i czêste powodzie
w dolinie rzeki Prosny, spowodowa³o to przeniesienie Zawodzia na po³o¿ony wy¿ej
taras plejstoceñski.
Dzia³anie erozji na skutek akumulacji w okresie ma³ej epoki lodowej przyczyni³o
siê do wystêpowania zalewów i przykrycia powierzchni tak¿e osadami powodziowymi, a tym samym wyrównania dna doliny.

Rys. 3. Etapy aktywnoci rzeki w dolinie Prosny: a  sedymentacja fosforów i namu³ów,
b  erozja, brak osadów, c  erozja przerywana powodziami, d  zjawiska powodziowe,
e  powierzchnia erozyjna
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Z badañ przeprowadzonych w dolinie rodkowej Prosny wynika, ¿e zmiany wilgotnociowe klimatu od IXX w. charakteryzowa³y siê krótkookresowymi, cyklicznymi wahaniami nastêpuj¹cymi co kilkaset a niekiedy nawet kilkadziesi¹t lat.
Rzeka Prosna wg planu z 18001803 r. wraz z rozlewiskiem i kana³ami przed regulacjami, które nast¹pi³y w XIX w., tak najprawdopodobniej wygl¹da³y rozlewiska i
kana³y w czasie lokacji miasta w po³owie XIII w. (rys. 4)

Rys. 4. Uk³ad rzeki Prosny

Regulacja koryta rzeki Prosny
Czêciow¹ regulacje koryta Prosny wykonano w latach 18421843 (wykopano
kana³y w ródmieciu, poszerzono i pog³êbiono istniej¹ce koryto).
Wielk¹ regulacjê rzeki wykonano w latach 18741875 oraz wykonano dwa nowe
koryta (Babinka, Rypinkowski).
W latach 19401942 zosta³ zasypany Kana³ Babinki przez Niemców (rys. 5).
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Rys. 5. Zmiany w uk³adzie rzeki Prosny

Powodzie
Wed³ug kronikarza Kalisza Adama Chodyñskiego, powodzie w Kaliszu by³y czym
oczywistym od zawsze.
Najwiêcej powodzi wyst¹pi³o w XIX w.
l po czêciowej regulacji rzeki (1810,1816, 1828, 1830, 1833, 1837, 1840, 1845 
bardzo du¿a powód, 1854 roku)
l po wielkiej regulacji: 1865/66, 1871/72, 1879, 1880  du¿a powód i huragan, 1885
stosunkowo du¿a powód, 1888 roku.
Dopiero w XX wieku zmniejszy³a siê czêstotliwoæ powodzi przede wszystkim na
skutek obni¿enia siê poziomu wód

PODSUMOWANIE
1. Dolinê Prosny kszta³towa³y na przemian procesy sedymentacji i erozji. Modyfikowa³o to rzebê dna doliny i warunki rodowiska i osadnictwa.
2. W przedchrzecijañskim czasie w dolinie Prosny rozwija³o siê osadnictwo plemienne, które wraz z umocnieniem siê pañstwa Piastów, przekszta³ca³o siê w osadnictwo grodowe.
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3. Czas tworzenia siê wspó³czesnego tarasu zalewowego przypad³ na ma³¹ epokê
lodow¹ (XIVXVI w.)  wzrost wilgotnoci i oziêbienie klimatu.
4. Zmiany warunków klimatycznych by³y znacz¹ce wystêpowa³y doæ gwa³townie i
wykazywa³y du¿¹ zmiennoæ (od oko³o stu do kilkuset lat).
5. Powodzie w Kaliszu by³y doæ czêste. Najwiêcej powodzi stwierdzono w XIX w.
W XX w. zmniejszy³a siê ich czêstotliwoæ.
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INFLUENCE OF CLIMATIC AND HYDROLOGICAL FACTORS ON THE PIASTS
SETTLEMMENT IN THE PROSNA RIVER VALLEY
Summary
The Prosna basin, which is the biggest river of Southern Wielkopolska, belongs to the drainage basin of
the 2nd order of the Warta river and constitutes the 3rd order drainage basin of the Odra river. The ctotal
area of the Prosna river basin is 4927 km2, and the length of the river itself is 216,8 km is the most
important left bank tributary of the middle Warta river. Prosna river or Przosna in the Middle Ages took
its name after the millet (Slavonic etymology  prof. B. Byliñski). The Prosna river in part of its length
was used as lodestar of the Amber Road for Roman merchants, which led to the Baltic coast. The
existence of the Calisia (Kalisz) settlement was noted in the 2nd century B.C. by Claudius Ptolemy
from Alexandria in Egypt in his Introduction to geography. The Prosna river valley in the era before
Christians was a land of intense tribal settlement which, together with establishment of the Piast nation,
changed into town settlement. In the Prosna valley, we can distinguish two phases as far as development of the current stream terrace is concerned: erosive, dry and most probably warm, caused by deep
incision of the river channel and its tributaries from the valley terraces (9th  12th century) and sedimentary due to cooling of the climate, sudden increase of rainfall and the amount of water in the river channel
(14th  16th century). Grad (Slavic settlement) in Zawodzie in Kalisz was established in the 9th century
in the valley of the Prosna river functioned till 1233 as an important center of the Piasts authority, and
then church authorities. Based on the research made in the valley of the middle Prosna, it can be seen
that the changes of climate humidity from the 1st till 20th century were characterized by short, cyclic
fluctuations taking place every several hundred or even several dozen years.
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