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NATURALNE I ANTROPOGENICZNE UWARUNKOWANIA
PRZYCZYN I SKUTKÓW POWODZI NA ROLNICZYCH
TERENACH W NIECCE NIDZIAŃSKIEJ
Wstęp
W ostatnich latach, w południowej części Niecki Nidziańskiej wystąpiły
nawalne deszcze, powodujące lokalne powodzie. Do największych należała powódź
w okolicach Kaliny Wielkiej 15 września 1995 (Cebulak, Niedźwiedź 1998; Ciupa
1996; Czyżowska 1996) i Pałecznicy – 25 kwietnia 2000. Wykonane wówczas obserwacje pozwoliły lepiej ocenić wpływ ekstremalnych opadów deszczu i lokalnych
powodzi oraz użytkowania na ewolucję środowiska geograficznego obszarów lessowych. Lokalne powodzie budzą również zainteresowanie z powodu wyrządzonych
przez nie szkód (Mikulski 1954, Ostrowski 2000).
Charakterystyka zlewni
Gminna wieś Pałecznica jest położona w północnej części Działów Proszowickich, około 11 km na północ od Proszowic. Największy opad, powódź i straty
odnotowano w niewielkiej dolinie ciągnącej się od Pałecznicy ku zachodowi (ryc. 1).
Zlewnia ta jest odwadniana okresowo. Dopiero na terenie wsi, od przykorytowego
źródła rozpoczyna się niewielki, stały ciek. Jego długość w opisywanej zlewni wynosi 500 m. Od wschodu zlewnię zamknięto przekrojem we wschodniej części wsi,
w miejscu, gdzie dolina od Pałecznicy łączy się z doliną od Pamięcic, w której
również była powódź. Powierzchnia zlewni do tego przekroju wynosi 2,66 km2.
Zlewnię otaczają wododziałowe garby, wyrzeźbione w osadach mioceńskich
okrytych lessem, wznoszące się do wysokości 320 m n.p.m. Oddzielające je doliny mają głębokości do 50-70 m. Wierzchowiny garbów i dna dolin są wąskie. W
rzeźbie okolic Pałecznicy powierzchniowo dominują stoki, co sprzyja erozji gleb
(Koreleski 1972). Średnie nachylenie opisywanej zlewni wynosi 5°10’.
Powyżej wsi, do wododziału, dolina ma długość ok. 2,5 km, rozszerza
się do około 1,3 km (ryc. 1). Kształt zlewni jest koncentryczny, wskaźnik zwartości
wynosi 2,7. Układ linii okresowych cieków jest dośrodkowy, ich łączna długość
wynosi 9,57 km. Ponadto występowanie śladów przepływu wody powodziowej
(rozmycia, bruzdy erozyjne, namyty materiał) stwierdzono na innych drogach
(ryc. 1) o łącznej długości 4,1 km. Tak więc całkowita długość linii cieków (na
-turalnych i antropogenicznych) w badanej zlewni wynosi 13,6 km, gęstość sieci
dolinnej 5,1 km/ km2.
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Wieś Pałecznica jest położona w zwężeniu doliny (ok. 300 m), budynki
usytuowane są w dnie i na zboczach doliny. Z porównania map wykonanych w
różnych latach ubiegłego wieku wynika, że jeszcze w latach trzydziestych dno
doliny było nie zabudowane. Użytkowano je jako pastwisko. Dopiero później, od
lat siedemdziesiątych XX w. budynki lokalizowano w zalewowym dnie. Z powodu
dobrej jakości gleb, prawie cała zlewnia jest wylesiona. Lasy zajmują zaledwie 15
ha, sady 3,7 ha. Powierzchnia zadrzewiona wynosi więc 18,7 ha, co stanowi zaledwie 7 % powierzchni zlewni.
Z przeglądu cech środowiska wynika, że na terenie Pałecznicy skumulowało
się działanie wielu czynników powodziotwórczych (Parczewski 1961). Do naturalnych należą: 1) wysoki opad, szacowany na około 100 mm w ciągu godziny,
co w regionie nawalnych deszczów (Chomicz 1951) nie jest osobliwością; 2) ograniczone możliwości infiltracyjne skał podłoża; 3) duże nachylenie stoków – średni
spadek powyżej 5°; 4) dośrodkowy układ linii cieków; 5) koncentryczny kształt
zlewni o wskaźniku zwartości 2,7.
Z czynników antropogenicznych dużą rolę odgrywa: 1) prawie całkowite
(około 95%) wylesienie zlewni; 2) układ pól zgodny z nachyleniem stoków; 3)
słaba ochrona powierzchni gleby przez uprawy z powodu wczesnej fazy wegetacji;
4) gęsta sieć dróg (łącznie 4,1 km), przyspieszająca spływ wody; 5) zarośnięcie
i wadliwe zagospodarowanie dna doliny w centrum wsi. Straty materialne były

Ryc. 1. Teren powodzi w Pałecznicy
Fig. 1. Location map of flood in Pałecznica
Objaśnienia: 1 – linie cieków naturalnych, 2 – linie cieków antropogenicznych;
3 – teren akumulacji osadów powodziowych; przepusty: 4 – czynne,
5 – częściowo zamulone, 6 – zamulone, 7 – linia przekroju.
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spotęgowane małymi przekrojami na wodę powodziową pod mostami oraz złym
stanem przepustów i rowów (zamulone, zniszczone), co powodowało lokalne
zatamowania (ryc. 1).
Przebieg powodzi
Ulewa wystąpiła dnia 25 kwietnia 2000 r. w godzinach popołudniowych
(17-18). Wedle relacji mieszkańców trwała ona około 1 godziny. Opierając się
na szacunkach zniszczeń w uprawach (Protokół... 2000) można określić, że wystąpiła
na powierzchni ok. 40 km2 pomiędzy wsiami: Pamięcice, Winiary, Czuszów, Gruszów. Katastrofalny opad wystąpił na powierzchni około 10 km2 w okolicy Pałecznicy. Potwierdzeniem ograniczonego zasięgu ulewy są notowania opadu w pobliskich
posterunkach: w Radziemicach odległych o 6 km – 7,8 mm, w Jakubowicach (11 km)
– 6,4 mm, w Miechowie (20 km) – 2,9 mm. Opad pochodził z burzy termicznej, widocznej na zdjęciu satelitarnym (Meteosat) z godz. 17. Wysokość nawalnego opadu
w Pałecznicy należy szacować na około 100 mm w ciągu godziny. Podobne sumy
opadów burzowych były odnotowane w tym regionie (Cebulak, Niedźwiedź 1998).
Natężenie opadu w przedziale 1 godziny osiągnęło prawdopodobieństwo 1%.
W głównej dolinie wykonano pomiary przekroju koryta powodziowego
(ryc. 1). Przekrój zamykający zlewnię na granicy zabudowy wsi miał powierzchnię
28 m2, natężenie przepływu przy maksymalnym stanie wody obliczono na 31 m3/s.
Odpływ jednostkowy dla zlewni zamkniętej tym przekrojem (1,98 km2) obliczono
na około 15,5 m3/s x km2. Podobne wartości odnotowano przy nawalnych opadach
w innych małych zlewniach (Ciepielowski 1970).
Na stoku największą rolę odegrało spłukiwanie powierzchniowe i zmyw.
W miejscach nie chronionych przez uprawę, poziom orno-próchniczny miejscami
został w znacznej części usunięty. Z powodu słabej jeszcze ochrony przez uprawy, już w górnej części stoków woda została obciążona zawiesiną. Dlatego erozja
liniowa była stosunkowo słaba. Z powodu obciążenia zawiesiną znacznie zwiększona była nośność przepływu. Oprócz mułu transportowana była również szlaka
wielkopiecowa, którą wysypano drogi. Płyta ze zbrojonego betonu o wymiarach
2,70 m x 2,4 m, wadze ok. 1000 kg, służąca jako mostek nad rowem koło transformatora została przemieszczona kilkadziesiąt metrów. Również o kilkadziesiąt
metrów zostały przemieszczone dwie betonowe płyty o wymiarach 1,9 m x 1 m,
wadze ok. 400 kg, umacniające główny przepust pod drogą.
Za mała średnica przepustów pod główną drogą (dwie rury betonowe o
średnicy 1,2 m; o łącznej powierzchni 2 x 4,5 m2 = 9 m2) spowodowała powstanie
w środku wsi zbiornika zaporowego o powierzchni prawie 4 ha. Głębokość wody
w tym jeziorku sięgała 1,5 m.
Skutki powodzi
W czasie ulewy dominował zmyw. W niektórych miejscach powierzchnia
pola nie chronionego uprawą została obniżona o około 15-20 cm w porównaniu
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z sąsiednim. Żłobiny i bruzdy erozyjne na zaoranych polach były dość liczne, ale
niewielkie, ich głębokość nie przekraczała 10-15 cm. W obrębie użytków zielonych wystąpiły jedynie ślady spłukiwania. Największą formą erozyjną była bruzda
pogłębiająca rów przy drodze w przysiółku Kołek o długości ok 400 m, przekroju
poprzecznym 0,4 m2. Kubaturę wyniesionego z niej materiału można oszacować
na około 160 m3. Inne, mniejsze formy występowały najczęściej w dolnych odcinkach bocznych dolin nieckowatych.
W dnie doliny, na odcinku o długości około 1100 m wystąpiła akumulacja
osadów powodziowych (ryc. 1). Powierzchnia tej części dna doliny wynosi ok. 6,5
ha. Osad powodziowy ma uziarnienie mułu. Miąższość tych osadów badano jesienią, po odwodnieniu i częściowej kompakcji. W obrębie jeziorka zaporowego, w
centrum wsi, średnia jego miąższość wynosiła 15 cm. Na równi zalewowej poniżej
przepustu i jeziorka, średnia miąższość wynosiła 10 cm. Łączna kubatura mułu
osadzonego w czasie powodzi wynosi około 8470 m3 (około 12,7 tys. ton). Materiał
osadzony w obrębie wsi, do ujścia bocznej doliny stanowi tylko cząstkę materiału
wyniesionego ze zlewni. Tym niemniej, porównanie jego kubatury z kubaturą form
erozyjnych wskazuje, że erozja linijna miała niewielkie rozmiary w porównaniu
ze spłukiwaniem i zmywem.
Objętość tej części materiału pozwala obliczyć, że powierzchnia zlewni w
czasie jednej ulewy została obniżona o więcej niż 3,2 mm. Wartość ta jest zgodna
z danymi dla terenów lessowych, przytoczonymi przez Z. Śnieszko (1997).
Ze strat gospodarczych należy wymienić zniszczenia upraw na powierzchni
około 960 ha. Na długości 20 km zostały uszkodzone i zamulone drogi. Zniszczeniu uległo wiele przepustów przy drogach. Podtopione lub zamulone zostało
około 250 budynków, zlokalizowanych głównie w osiach dolin nieckowatych lub
na równi zalewowej (Protokół... 2000).
Model przemian na terenie lessowym
Obserwacje wykonane w czasie ulew w we wrześniu i w kwietniu dobrze
dokumentują wpływ użytkowania na zróżnicowanie skutków ulewy (ryc. 2).
Powierzchnia pola nie chronionego przez roślinność może być w ciągu jednej
ulewy obniżona do 15 cm w porównaniu z powierzchnią pola porośniętego. Powoduje to nawet kilkudziesięciocentymetrowe różnice w wysokości sąsiednich
pól, których granice przebiegają równolegle do spadku stoku. Są to skutki zmywu
na polu nie chronionym uprawą. Powtarzanie zjawiska doprowadzi do znacznej
redukcji miąższości poziomu próchnicznego, a niekiedy nawet jego zaniku. Na
stokach pojawi się łatwo dostrzegalne rozjaśnienie fototonu powierzchni terenu.
Geometryczny na początku zarys tych rozjaśnień, z czasem może być zatarty, na
skutek innego rozmieszczenia upraw w czasie kolejnych ulew. Nie można wykluczyć, że niektóre rozjaśnienia zaczęły powstawać już w okresie neolitycznej
gospodarki wypaleniskowo-odłogowej.
Plamisty układ miejsc, z całkowicie usuniętym poziomem próchnicznym
i miejsca, gdzie został on zachowany, obserwowany na lessowych terenach Wy341

Ryc. 2. Schemat erozji gleb w czasie ulewy
Fig. 2. Phases od soil erosion during heavy raifall
Objaśnienia: A – poziom próchniczny.
żyny Miechowskiej i Działów Proszowickich, nie wykazuje wyrazistej zależności
od czynników opisanych przez K. Koreleskiego (1973, 1975). Plamistość ta jest
spowodowana lokalizacją miejsca z odsłoniętą glebą podczas ulewy.
LITERATURA
Cebulak E., Niedźwiedź T., 1998, Ekstremalne zjawiska opadowe w dorzeczu górnej Wisły w
latach 1995-1996, Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis lokalnych ulew, Dok. Geogr.
11, s. 11-29.
Ciepielowski A., 1970, Maksymalne wielkości spływów jednostkowych z deszczów nawalnych,
Przegl. Geofiz. 15, 2. s. 179-193.
Chomicz K., 1951, Ulewy i deszcze nawalne w Polsce, Wiad. Służby Hydrolog. i Meteorol., 2,
3, s. 5-88.
Ciupa T., 1996, Wpływ nawalnego opadu deszczu w dniu 15 września 1995 roku na przekształcenie
rzeźby lessowej w górnej części zlewni Nidzicy (Wyżyna Miechowska), Prace Inst. Geografii
WSP w Kielcach 1, s. 185-195.
Czyżowska E., 1996, Skutki geomorfologiczne i sedymentologiczne gwałtownej ulewy w dolinie
Kalinki 15 września 1995 r. (Wyżyna Miechowska), Przegl. Geol., 8, s. 813-816.
Koreleski K., 1972, Elementy rzeźby na terenie pow. proszowickiego z punktu widzenia degradacji
gleb, Przegl. Geogr., 4, s. 691-701.
Koreleski K., 1973, Działanie procesów spłukiwania w glebach lessowych, Czas. Geogr., 1., s. 49-65.
Koreleski K., 1975, Przestrzenne relacje oraz uwarunkowania procesów spłukiwania na terenie
lessowym, Czas. Geogr., 2, s. 179-189.
Mikulski Z., 1954, Katastrofalne powodzie w Polsce, Czas. Geogr., 4, s. 380-396.
Ostrowski J., 2000, Powodzie lokalne w małych zlewniach - istotny problem ochrony
przeciwpowodziowej, [w:] Hydrotechnika III 2000, Program zabezpieczeń przeciwpowodziowych,
materiały sympozjum, Ustroń 19-21 września 2000 r., s. 123-135.

342

Parczewski W., 1961, Warunki występowania nagłych wezbrań w małych ciekach, Wiad. Służby
Hydrolog. i Meteorol., 8, 3, s. 85-159.
Protokół spisany na okoliczność szacowania szkód w uprawach rolnych z tytułu klęski żywiołowej –
zalanie, nadmierne opady atmosferyczne na obszarze gminy Pałecznica pow. Proszowice w dniu
10 maja 2000 r. Urząd Gminy Pałecznica, 2000.
Śnieszko Z., 1997, Stan badań nad historyczną erozją gleb nalessowych w Polsce. Rola gwałtownych
ulew w ewolucji rzeźby Wyżyny Miechowskiej (na przykładzie ulewy w dniu 15 września 1995
roku), Dok. Geogr. 8, s. 10-14.

EFFECTS OF FLOODS ON FARMLAND IN THE NIDA RIVER CHANNEL
AND ITS NATURAL AND ANTHROPOGENIC CAUSES
Summary
Observations after the flood at Pałecznica (April 2000) were used to estimate the role of extreme rainfalls and of the resultant flood in the evolution of
the geographical environment of loess areas, which are especially susceptible to
erosion. In such areas even one extreme rainfall may leave a permanent imprint
in the geo-ecosystem in the form of sediment accumulations and landscape forms.
The natural causal factors of the flood at Pałecznica include: 1) high rainfall,
50-100 mm over a few hours; 2) steep slope angles – above 5° on average; 3) radial
pattern of drainage; 4) concentric shape of the drainage basin, with compactness
index equal to 2.7. Of the anthropogenic factors the most important are: 1) nearly
complete (some 95%) deforestation of the drainage basin; 2) the pattern of fields
following the lines of slope; 3) dense road network (4.1 km of total length) accelerating runoff; 4) the overgrowing with vegetation and improper management
of the valley-floor in the center of the village. Material losses were increased by
the location of buildings on the floodplain, an insufficient space for floodwater
beneath bridges, and the poor condition of culverts and ditches (silted, broken),
which resulted in local damming of the flow (Fig. 1).
On slopes, the most important process was washout. In places not protected
by crops much of the humus horizon of the soil was locally removed. The patchy
pattern of areas where the humus horizon was removed and those where it remained, to be observed in loess areas of the Miechów Upland and on the Proszowice
Divides, does not display any control by natural factors such as slope gradient
described by K. Koreleski (1973, 1975). The patchiness corresponds to places
where soil was not protected by plants during the extreme local rainfall (Fig. 2).
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