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WSPÓŁCZESNE WCINANIE SIĘ RZEK KARPACKICH
JAKO PRZEJAW ZABURZENIA RÓWNOWAGI
POMIĘDZY ICH ZDOLNOŚCIĄ TRANSPORTOWĄ
A ZASILANIEM RUMOWISKIEM
Wstęp
Karpackie dopływy Wisły cechowała w XX w. tendencja do wcinania się.
Proces ten, początkowo widoczny w ich przedgórskich i pogórskich odcinkach,
w drugiej połowie stulecia zaznaczył się także w górnym biegu niektórych karpackich dopływów Wisły i w ich beskidzkich dopływach. Na podstawie zmian
minimalnych rocznych stanów wody w posterunkach wodowskazowych można
stwierdzić, iż w przedgórskich i pogórskich odcinkach rzeki karpackie wcięły się
w XX w. o 1,3-3,8 m, przy czym w wielu przekrojach tempo pogłębiania się koryt
było wyraźnie większe w drugiej połowie stulecia (Wyżga 2001a). To pogłębianie
wywołało szereg zjawisk niekorzystnych dla środowiska przyrodniczego i gospodarki człowieka (Wyżga 1991), przede wszystkim ograniczenie możliwości retencji
wód wezbraniowych i akumulacji osadów pozakorytowych w obszarach zalewowych
rzek karpackich (Wyżga 2001b).
W ciągu XX w. na rzekach karpackich prowadzono prace regulacyjne polegające na prostowaniu i skracaniu ich biegu, zwężaniu koryt oraz zabezpieczaniu
kamiennymi umocnieniami brzegów wklęsłych przed erozją. Jednocześnie reżim
rzek karpackich podlegał istotnym zmianom w wyniku zmian środowiskowych
w ich zlewniach. Szybkie pogłębianie się koryt świadczy o znacznej przewadze
zdolności transportowej rzek karpackich nad ich zasilaniem rumowiskiem. Przedstawione poniżej przykłady środkowej Raby i górnej Wisłoki pokażą, że taka sytuacja
była wynikiem niewłaściwie przeprowadzonej regulacji ich koryt, nie dostosowanej
do współczesnego reżimu tych rzek.
Zmiany koryta i osadów korytowych Raby w XX wieku
Krętość koryta środkowej Raby uformowanego w wyniku prac regulacyjnych,
prowadzonych w drugiej połowie XX w. jest taka sama, jak krętość jej koryta przed
regulacją z drugiej połowy XIX w. Pomimo tego, regulacja ta spowodowała
gwałtowne wcinanie się rzeki. Wyraźna dysproporcja pomiędzy zakresem prac
regulacyjnych w odcinku Dobczyce-Gdów, a ich wpływem na stabilność rzeki,
czyni historię zaistniałych tu zmian geometrii koryta i osadów korytowych szczególnie pouczającą.
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W drugiej połowie XIX w. Raba płynęła w środkowym biegu prostym lub
roztokowym korytem. Było ono szerokie i płytkie. Na łachach korytowych były
wówczas deponowane masywne żwiry o normalnym upakowaniu, z dominacją
frakcji żwirowej nad piaszczystą oraz żwiry luźno upakowane o niemal równorzędnym udziale frakcji piaszczystej i żwirowej. Żwiry te były bardzo źle wysortowane,
a w ich obrębie nie stwierdzono poziomów bruków korytowych.
Choć prace regulacyjne, prowadzone w pierwszych trzech dekadach XX w.,
spowodowały jedynie niewielkie zmiany szerokości i długości koryta w środkowym
biegu rzeki, umożliwiły jednak przekształcenie koryta wielonurtowego w jednonurtowe. Zaniechanie prac regulacyjnych w czasie II wojny światowej i bezpośrednio po
jej zakończeniu spowodowało, że Raba zniszczyła w środkowym biegu urządzenia
regulacyjne i uformowała tu naturalne koryto. Jego geometria różniła się jednak
znacznie od geometrii koryta przed regulacją z XIX w. i odzwierciedlała wyraźną
tendencję rzeki do meandrowania. W latach 1932-1955 długość koryta w odcinku
Dobczyce–Gdów zwiększyła się o 22%. Znacznemu skróceniu uległa odległość
pomiędzy kolejnymi miejscami przerzutu nurtu z jednej strony koryta na drugą;
długość fali meandru była teraz niemal o połowę krótsza niż w drugiej połowie
XIX w. Osady łach meandrowych krętej rzeki z połowy XX w. cechowała duża
różnorodność typów teksturalnych (Wyżga 1993). Obecnie znacznie zmalał jednak
udział w materiale dennym żwirów luźno upakowanych, na rzecz wypełnionych,
ciasno upakowanych żwirów i żwirów niewypełnionych, które nie występowały
w korycie z XIX w. Osady z połowy XX w. cechowało lepsze wysortowanie od
osadów XIX-wiecznych oraz obecność poziomów bruków korytowych.
Brak bruków korytowych w osadach XIX-wiecznej Raby i występowanie w ich
obrębie żwirów luźno upakowanych wskazuje, iż ówczesną rzekę musiała cechować
bardzo duża dostawa materiału klastycznego ze zlewni i formowanie się gwałtownych wezbrań o wysokich przepływach kulminacyjnych (Wyżga 1993). Charakter
dna ówczesnej rzeki był podobny jak w ciekach epizodycznych strefy półsuchej
(Laronne i in. 1994), w których opadanie wód wezbraniowych przebiega gwałtownie, a natężenie transportu dennego osiąga, przy tej samej sile transportowej,
znacznie wyższe wartości niż w stałych ciekach z dobrze wykształconym brukiem
korytowym (Reid, Laronne 1995). Natomiast mniejsza zawartość piasku w żwirach
z połowy XX w., ich lepsze wysortowanie oraz formowanie się żwirów ciasno
upakowanych i bruków korytowych świadczą, że w XX w. dostawa rumowiska
zmalała, a przebieg wezbrań stał się mniej gwałtowny (Wyżga 1993, 2001a). Na
zmniejszenie się obciążenia rzeki w ciągu pierwszej połowy XX w. jednoznacznie
wskazują także zmiany parametrów geometrycznych koryta: wzrost krętości i
głębokości koryta, zmniejszanie się spadku rzeki i długości fali meandru (por.
Schumm, 1969).
Na antropogeniczne przyczyny zmniejszenia dostawy rumowiska złożyły się:
stopniowe zaniechanie orki zgodnie z nachyleniem stoków i terasowanie stoków,
zaniechanie wypasu w lasach, poprawa składu gatunkowego lasów, wznoszenie
zapór przeciwrumowiskowych na potokach górskich i obudowa ich brzegów.
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Przebieg opadów musiał być bardziej wyrównany niż w XIX w., przyczyniając
się do bardziej wyrównanego odpływu wezbraniowego. Zapis maksymalnych
rocznych przepływów Raby w Gdowie wskazuje na kontynuację w ciągu XX w.
tendencji do zastępowania wysokich i stromych fal wezbraniowych falami o mniejszych przepływach kulminacyjnych (ryc. 1), czemu towarzyszyło wydłużanie się
czasu trwania niskich przepływów wezbraniowych (Wyżga 2001a). Obniżenie się
kulminacji wezbrań przyczyniło się do zmniejszenia dostawy rumowiska ze zlewni, a jednocześnie dłuższe utrzymywanie się niskich przepływów wezbraniowych
sprzyjało rozmywaniu dna i odprowadzaniu materiału dennego w dół rzeki.
Pogłębianie się koryta Raby w Gdowie rozpoczęło się w 1908 r., zaledwie kilka
lat po zapoczątkowaniu prac regulacyjnych (ryc. 2). W pierwszej połowie wieku
rzeka wcięła się tu o 1 m. Wraz z formowaniem się krętego koryta i zmniejszeniem
spadku rzeki w połowie stulecia, obniżanie się dna zostało jednak zahamowane.
Prace regulacyjne podjęte ponownie z końcem lat 50. XX w. spowodowały skrócenie
rzeki i znaczne zwężenie jej koryta. Ta druga faza regulacji wywołała gwałtowne
wcinanie się rzeki; w latach 1958-1995 koryto pogłębiło się w Gdowie o dalsze
2,3 m, a przeciętne tempo pogłębiania było trzykrotnie większe niż w pierwszej
połowie stulecia (ryc. 2). To pogłębianie było wynikiem skracania i zwężania koryta
Raby w trakcie prac regulacyjnych, które zwiększyło zdolność transportową rzeki w
czasie, kiedy jej zasilanie rumowiskiem malało, wskutek zmian zagospodarowania
zlewni i równoczesnych zmian w przebiegu opadów.

Ryc. 1. Maksymalne roczne przepływy Raby w posterunku wodowskazowym Gdów
w latach 1921-1995; poziomą linią wskazano średnią wartość maksymalnego rocznego
przepływu dla tego okresu
Fig. 1. Distribution of annual maximum discharges of the Raba River at the Gdów
gauging station between 1921 and 1995; horizontal line indicates the average value
of the annual maximum discharge for this period
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Ryc. 2. Zmiany minimalnych rocznych stanów wody Raby w posterunku
wodowskazowym Gdów i Wisłoki w posterunku Żółków od początku XX w.
Fig. 2. Changes in the lowest annual water stage of the Raba River at the Gdów gauging
station and of the Wisłoka River at the Żółków station since the beginning of the 20th c.

Zmiany koryta Wisłoki po zalesieniu jej zlewni
Zwiększający się w ciągu okresu historycznego stopień rolniczego i pasterskiego użytkowania zlewni górnej Wisłoki doprowadził do jej znacznego wylesienia. W
1900 r. lasy pokrywały jedynie 26% powierzchni górskiej południowej części zlewni,
zajmując górne partie stoków, wyżej położone wierzchowiny oraz leje źródłowe
(Lach 1999). Ochronną rolę tych lasów musiała znacznie zmniejszać powszechna
wówczas praktyka wypasania w nich bydła i owiec. W latach 1944-1947 większość
ludności łemkowskiej została wysiedlona z Beskidu Niskiego; spowodowało to
około czterokrotny spadek gęstości zaludnienia i całkowite wyludnienie niektórych wsi w beskidzkiej części zlewni górnej Wisłoki. Zmniejszenie się lub zanik
aktywności rolniczej w tym obszarze umożliwiły stopniowe wkraczanie lasu na
środkowe i dolne części stoków, poprzednio użytkowane jako pastwiska i grunty
orne. W rezultacie, lesistość górskiej części zlewni wzrosła do 42% w 1954 r.
i do 67% w 1995 r., a granica rolno-leśna obniżyła się przeciętnie o 150 m (Lach
1999). Obecnie w wielu miejscach stoki są porośnięte lasem od wierzchowin aż po
dna dolin. Wraz ze zmianą użytkowania gruntów zaprzestano użytkowania wielu
dróg polnych, które stopniowo zarosły trawą lub krzewami i przestały funkcjonować
jako szlaki szybkiego odprowadzania wody i zwietrzeliny ze stoków. Ustał także
wypas bydła i owiec w lasach.
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Wymienione zmiany gospodarowania w zlewni spowodowały zmniejszenie
się intensywności procesów stokowych i dostawy rumowiska do koryt rzecznych
(Lach 1975). Przekształcenie pól ornych w łąki i pastwiska oraz obszary leśne radykalnie ograniczyło spłukiwanie gleby, a zaprzestanie użytkowania dróg polnych
umożliwiło zahamowanie erozji linijnej na stokach. To zmniejszenie się dostawy
rumowiska do koryta górnej Wisłoki nie było jednak kompensowane przez wzrost
krętości rzeki, który umożliwiłby zmniejszenie jej spadku i zdolności transportowej
(por. Schumm 1969). W beskidzkiej części zlewni wzrost krętości koryta jest zasadniczo powstrzymywany przez zbocza doliny oraz wychodnie skalnego podłoża;
nadmierna energia niedociążonych wód była tu zatem nieuchronnie kierowana
na rozmywanie dna rzeki. W przekroju Nowy Żmigród pogłębianie się koryta
rozpoczęło się w 1954 r., zaledwie kilka lat po zapoczątkowaniu zmian użytkowania ziemi w Beskidzie Niskim. Odtąd następowało tu powolne i dość jednostajne
obniżanie się dna rzeki, które doprowadziło do pogłębienia się koryta o ok. 0,6 m.
W górskiej części zlewni, powyżej Nowego Żmigrodu, zarówno Wisłoka jak i jej
dopływy rozcięły w wielu odcinkach pokrywę aluwiów do podłoża skalnego.
W odcinku górnej Wisłoki w obrębie Pogórza Jasielskiego szerokie dno doliny
stwarzało natomiast potencjalną możliwość zwiększenia krętości koryta i zmniejszenia jego spadku. Takie dostosowanie się rzeki do zmniejszonego obciążenia
rumowiskiem uniemożliwiały jednak prace regulacyjne. W celu zapobieżenia
meandrowaniu rzeki zabezpieczano wklęsłe brzegi kamiennymi umocnieniami;
ponadto, prostowano koryto, przecinając niektóre zakola i zastępując odcinki wieloramiennego koryta z łachami śródkorytowymi sztucznym pojedynczym korytem.
W rezultacie, długość rzeki w odcinku Nowy Żmigród-Żółków była w 1995 r. taka
sama, jak w roku 1954. W takich warunkach również w tym odcinku nadmierna
energia niedociążonych wód była kierowana na rozmywanie dna, a dostosowanie
morfologii koryta polegało głównie na wzroście jego głębokości, co zmniejszało
naprężenia ścinające wywierane na dno (por. Bagnold 1977), a tym samym zdolność transportową rzeki. W przekroju Żółków deficyt materiału klastycznego,
dostępnego do transportu fluwialnego, zaznaczył się wraz z wystąpieniem zwiększonych opadów i wysokich przepływów wezbraniowych w latach 1965-1980.
Przy malejącej dostawie rumowiska ze zlewni wzrost zdolności transportowej
Wisłoki, wynikający z wystąpienia wysokich przepływów wezbraniowych, spowodował znaczne pogłębienie się koryta rzeki (por. Soja 1977), uwidocznione w obniżeniu się od 1964 r. minimalnych rocznych stanów w Żółkowie o ponad 2 m (ryc. 2).
W latach 1965-1980 wcinanie się rzeki było bardzo gwałtowne, następnie zaś jego
tempo stopniowo malało.
Postępująca transformacja aluwialnego koryta w koryto skalne, jaka dokonuje
się wskutek wcinania się górnej Wisłoki w jej beskidzkim odcinku, najprawdopodobniej odzwierciedla powrót do naturalnych warunków, cechujących cieki
odwadniające zalesione zlewnie górskie. Natomiast głębokie wcięcie się aluwialnego koryta Wisłoki w obrębie Pogórza Jasielskiego było wynikiem prowadzenia prac
regulacyjnych nie uwzględniających zmian reżimu rzeki, wynikających z zalesienia
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jej zlewni; wskutek tych prac zdolność transportowa rzeki pozostawała wysoka
mimo zmniejszania się dostawy rumowiska ze zlewni.
Podsumowanie
Omówione przykłady środkowej Raby i górnej Wisłoki wskazują na zmniejszanie się w XX w. dostawy rumowiska do koryt karpackich dopływów Wisły.
Mogąc swobodnie kształtować swój bieg, rzeki dostosowują się do zmniejszonego
zasilania rumowiskiem poprzez wzrost krętości i zmniejszenie spadku, powodujące
zmniejszenie się ich zdolności transportowej (Schumm 1968). Realizację takiej
tendencji ewolucyjnej rzek uniemożliwiły jednak prace regulacyjne, które spowodowały wyprostowanie i znaczne zwężenie koryta Raby oraz stabilizację biegu koryta
górnej Wisłoki. Doprowadziło to do zaburzenia równowagi pomiędzy zdolnością
transportową rzek, a ich zasilaniem rumowiskiem, a w rezultacie do drastycznego
zaburzenia ich pionowej stabilności i gwałtownego pogłębiania się koryt.
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PRESENT-DAY INCISION OF THE CARPATHIAN RIVERS
AS A MANIFESTATION OF THE DISTURBANCE BETWEEN
THEIR CARRYING CAPACITY AND THE INPUT OF DEBRIS
Summary
The course and causes of present-day channel incision of the Carpathian
tributaries of the Vistula are shown by a study of the Raba and the Wisłoka Rivers. The trends of changes in channel geometry and sediments of the Raba over
the 20th century indicate a reduction in sediment supply resulting from alterations in basin management and in flood hydrographs. Still greater reduction
of sediment supply is typical of the upper Wisłoka the catchment of which had
been dramatically depopulated in the 1940s and afforested thereafter. Despite
the reduction, canalization works were carried on in both rivers to considerably
shorten and narrow the Raba channel and stabilize the length of the Wisłoka
channel. This involved equilibrium disturbance between sediment supply and
transporting ability of the rivers, thus leading to their rapid incision.
Prof. dr hab. Lach Jan
Instytut Geografii
Akademia Pedagogiczna
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
Dr Wyżga Bartłomiej
Instytut Ochrony Przyrody
Polska Akademia Nauk
Al. Mickiewicza 33
31-120 Kraków

568

