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SEZONOWOŚĆ FUNKCJONOWANIA GEOKOMPLEKSÓW
UTWORZONYCH NA SKUTEK EKSTREMALNYCH
OPADÓW W ŻEGOCINIE W 1997 ROKU
Wstęp
Sezonowość funkcjonowania geokompleksów związana jest z rocznym ryt
mem zmian warunków pogodowych oraz zmiennością temperatur i opadów, które
wpływają m.in. na zjawiska hydrologiczne, procesy morfogenetyczne i dynamikę
roślinności (ryc. 1). Rytm roczny, uwarunkowany zmianą położenia Ziemi wzglę
dem Słońca, decyduje o powtarzalności zjawisk przyrodniczych poprzez obiegi
krążenia materii i energii w środowisku. W wyniku dwuletnich badań stwierdziłem
bardzo wyraźne różnice w funkcjonowaniu geokompleksów w poszczególnych
porach roku. Celem opracowania jest przedstawienie sezonowej zmienności
funkcjonowania trzech wybranych geokompleksów poprzez zbadanie rocznego
zróżnicowania natężenia procesów morfogenetycznych.
Przedmiot i metoda badań
Badaniami objęto rozcięcie erozyjne, podcięcie zboczowe i osuwisko stokowe
czyli geokompleksy, które powstały na skutek intensywnych opadów i powodzi
w dniu 9 lipca 1997 r. w Żegocinie na pograniczu Beskidu Wyspowego i Pogórza
Wielickiego.
Rozcięcie erozyjne o długości 10 m i szerokości 6 m jest lewobrzeżną formą
wyciętą w obrębie istniejącego wcześniej wciosu. Powstało ono na skutek erozji
wstecznej wód powodziowych rozcinających dno doliny (ryc. 2). Podcięcie zboczowe
jest formą wklęsłą o głębokości do 1,5 m i wachlarzowatym kształcie, o szerokości
od 6 m w górnej części do 16 m w części dolnej. Powstało ono na bardzo stromym
zboczu o nachyleniu 65o. Cały osunięty materiał został wyprzątnięty z doliny
przez falę powodziową (ryc. 3). Osuwisko stokowe jest płytkim osuwiskiem zwie
trzelinowym o głębokości niszy do 3 m, powstałym na stromym zalesionym stoku
o nachyleniu 30o (ryc. 4). Jęzor osuwiska w postaci pakietów zwietrzeliny został
rozrzucony na stoku na odległość do 100 m.
Badania dotyczące funkcjonowania wybranych geokompleksów prowadziłem
w siedmiu etapach w okresie od października 1998 r. do marca 2000 r., co trzy
miesiące, pod koniec kalendarzowych pór roku. Badania polegały na pomiarach
długości, szerokości i głębokości geokompleksów oraz na dokumentacji zmian
zachodzących w ich obrębie (mikroformy, migracja roślinności). W celu zbadania
sezonowej zmienności geokompleksów po każdym etapie badań sporządzałem plany
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Ryc.1. Wpływ opadów i temperatury na funkcjonowanie geokompleksów
Fig.1. Impact of precipitation and temperature on the functioning of geocomplexes

geokompleksów, formularze funkcjonowania geokompleksów, dokumentację foto
graficzną, oraz ich charakterystykę opisową. W celu porównania natężenia procesów
morfogenetycznych przyjąłem 5 stopniową skalę odzwierciedlającą zróżnicowanie
intensywności poszczególnych procesów w kolejnych etapach badań. Natężenie
procesów określałem na podstawie ich skutków w obrębie form, czyli ilości
i jakości mikroform (Bialik 2000). Badania terenowem uzupełniłem danymi IMGW
dotyczącymi przebiegu dobowych sum opadów na stacji w Rozdzielu Górnym
i średnich dobowych temperatur ze Stacji Naukowej IGiGP UJ w Łazach.
Sezonowość warunków pogodowych
Elementy klimatu są najbardziej dynamicznymi parametrami środowiska
przyrodniczego, w cyklu sezonowym zmianie ulega natężenie i częstotliwość
opadów oraz rozkład temperatur.
Tab. 1. Średnie kwartalne sumy opadów
W badanym okresie sezon wiosen
(lipiec 1998-marzec 2000) wg danych
ny charakteryzował się wysokimi
ze stacji opadowej IMGW w Rozdzielu
sumami opadów, dużym ich natęże
Górnym
niem oraz średnią częstotliwością,
Table 1. Mean quarterly precipitation totals
co przy stosunkowo jeszcze małym
(July 1998-March 1998) according to data
parowaniu a przede wszystkim słabo
from the precipitation station of the Institute
of Meteorology and Water Economy
jeszcze rozwiniętej szacie roślinnej,
at Rozdziele Górne
spowodowało największą intensyw
ność procesów morfogenetycznych
modelujących geokompleksy (tab.
1, ryc. 5). Okres letni cechował się
wysokimi sumami opadów, dużym
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Ryc. 2. Rozcięcie erozyjne – marzec 1999 r (fot. K. Bialik)
Fig.2. Erosional dissection – March 1999 (phot. K. Bialik)

natężeniem głównie jednodniowych ulewnych opadów burzowych i niewielką ich
częstotliwością. Wysokie temperatury powodowały jednak duże parowanie, co wraz
z intensywnym rozwojem roślinności przypadającym na sezon letni, powodowało
mniej intensywny rozwój geokompleksów niż w okresie wiosennym. Okres jesienny
odznaczał się małą sumą opadów o niewielkim natężeniu, ale o dużej częstotliwo
ści występowania i niskimi temperaturami o bardzo dużej amplitudzie. W okresie
tym modelowanie geokompleksów było najmniejsze, na co wpływały niewielkie
opady, stosunkowo jeszcze bujnie rozwinięta roślinność w pierwszej połowie
jesieni oraz długie okresy z pokrywą śnieżną i dużym mrozem. Okres zimowy
cechował się bardzo małą ilością opadów głównie w postaci śniegu, o niewielkim
natężeniu, ale o bardzo dużej częstotliwości. Duże amplitudy temperatur, bardzo
częste oscylacje wokół temperatury 00C, były przyczyną intensywnego wietrzenia
fizycznego a w okresach intensywnego topnienia śniegu duże rozmiary przybierał
proces spłukiwania.
Sezonowość funkcjonowania geokompleksów
W okresie wiosennym rozwój geokompleksów był największy, najintensywniej
zachodziły procesy osuwania, spłukiwania i erozji wgłębnej a także procesy osia
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Ryc. 3. Podcięcie zboczowe – marzec 1999 r.
(fot. K. German)

Fig. 3. Slope undercutting – March 1999
(phot. K. German)

dania. Najmniejszą intensywnością
odznaczały się procesy wietrzenia
fizycznego i spełzywania (ryc. 5).
Procesy osuwania prowadziły do
zmiany kształtu i nachylenia zboczy,
dolna część ulegała złagodzeniu
na skutek akumulacji materiału, w
górnej części powstawały pionowe
zbocza. Osuwanie poprzez tworze
nie nawisów pod załomem wypu
kłym zapoczątkowywało intensywne
procesy osiadania. W obrębie nisz
osuwiska i podcięcia, procesy osu
wania powodowały przemieszczanie
dużej ilości materiału i powstawanie
stożków usypiskowych na skutek
akumulacji materiału koluwialnego.
Procesy osiadania poprzez szybkie
cofanie krawędzi prowadziły do
dużej ekspansji powierzchniowej
geokompleksów, rozczłonkowywa
nia pionowych zboczy oraz dużej
akumulacji materiału w postaci
pakietów darni u podnóża zboczy.
Pakiety darni spełniały także ważną
rolę inicjując rozwój roślinności. Po
intensywnych opadach epizodycznie
wys-tępowały procesy erozyjne,
które prowadziły do rozcinania dna
i powstawania żłobin erozyjnych.

W okresie wiosennym dużym natężeniem odznaczały się także procesy spłu
kiwania powierzchniowego i linijnego, które prowadziły do wynoszenia drobnego
materiału z górnej części niszy, rozcinania dna w środkowej części oraz kumulacji
materiału u jej podnóża. Materiał budujący zbocza był bardzo wilgotny i luźny.
Roślinność rozwijała się intensywnie, nie tworząc jednak zwartej powierzchni, jej
wkraczanie zmniejszało duże natężenie procesów morfogenetycznych (Bialik 2000).
W okresie letnim rozwój geokompleksów był mniej intensywny niż w okresie
wiosennym. Badany okres charakteryzował się dużą zmiennością natężenia proce
sów morfogenetycznych. Okresy suche o niewielkim modelowaniu geokompleksów
przeplatały się z krótkimi, ale gwałtownymi opadami typu burzowego, podczas
których dochodziło do skokowego rozwoju form. Głównymi procesami wpływają
cymi na rozwój geokompleksów było osiadanie i osuwanie, a podczas intensywnych
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Ryc. 4. Nisza osuwiska stokowego – marzec 1999 r (fot. K. Bialik)
Fig. 4. Headwall of a slope landslide – March 1999 (phot. K. Bialik)

opadów dużą rolę odgrywało także spłukiwanie (ryc. 5). Osiadanie prowadziło do
likwidacji nawisów, cofania krawędzi oraz akumulacji pakietów darni w obrębie
dna. Materiał pokrywający powierzchnię form był zbity i suchy. Procesy osuwania
epizodycznie przybierały duże natężenie. W obrębie podcięcia zboczowego przemo
delowaniu uległa znaczna część jego niszy. Osuwający się materiał utworzył duży
jęzor osuwiskowy, który kończy się u podnóża podcięcia szeroką łapą akumula
cyjną. Osunięcie to przyczyniło się do uaktywnienia części zbocza, która następ
nie intensywnie modelowana była przez wtórne procesy osuwiskowe. W okresie
letnim uwidocznił się bardzo duży wpływ roślinności na zmniejszenie natężenia
procesów morfogenetycznych i ich skutków w krajobrazie. Wkraczanie roślinności,
która przyczyniła się do częściowej stabilizacji geokompleksów można uznać
za najważniejszy proces wpływający na funkcjonowanie geokompleksów w tym
okresie (Bialik 2000).
Okres jesienny charakteryzował się najmniejszą intensywnością procesów
morfogenetycznych. W okresie tym występowały przymrozki i dość gruba pokrywa
śnieżna. Dominującą rolę pełniły więc procesy mrozowe i niwalne, choć ich znacze
nie było wyraźnie mniejsze niż w okresie zimowym. Najważniejszym działającym
procesem było spełzywanie, a w okresach topnienia pokrywy śnieżnej także spłu
kiwanie (ryc. 5). Procesy osuwania, ze względu na sezonową recesję roślinności,
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Ryc. 5. Sezonowość warunków klimatycznych i natężenia procesów morfogenetycznych
(na podstawie uśrednionych wartości dla poszczególnych etapów badań)
Fig. 5. Seasonality of climatic conditions and of the rate of morphogenetic processes
(on the basis of averaged values of particular research stages)

doprowadzały do modelowania stromych zboczy. Powiększeniu uległa ich górna
pionowa część, natomiast nachylenie dolnej części zboczy uległo złagodzeniu.
Duże znaczenie dla rozwoju geokompleksów miały procesy mrozowe (zamarzanie
i odmarzanie), które prowadziły do rozpulchnienia materiału budującego zbocza.
Materiał ten był silnie nasycony wodą pochodzącą z opadów i tajania śniegu,
co ułatwiało jego osuwanie. W obrębie dna form zalegały duże ilości rozkładającej
się materii organicznej (trawy, liście, korzenie), która przyczyniała się do użyźniania
podłoża. W okresie jesiennym powierzchnia geokompleksów charakteryzowała się
jednak ogólnie pewną stagnacją. Zachodzące procesy nie doprowadziły do więk
szych zmian, na co wpływały długie okresy z silnym mrozem i pokrywą śnieżną.
Spełniała ona rolę konserwującą, spowalniając procesy stokowe (Bialik 2000).
Okres zimowy charakteryzował się wzrostem natężenia procesów morfogene
tycznych modelujących geokompleksy. Największe znaczenie dla rozwoju badanych
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geokompleksów miały procesy mrozowe i niwalne (zamróz, lód włóknisty, pokrywa
śnieżna). Działalność zamrozu związana z częstymi oscylacjami wokół temperatury
0oC, prowadziła do rozluźnienia spoistości pokryw a przez to zwiększała podatność
na procesy stokowe. Z zamarzaniem i odmarzaniem gruntu związane było także
powstawanie lodu włóknistego, który w okresie pozbawionym pokrywy śnieżnej,
może prowadzić do znacznego przemieszczania pokrywy zwietrzelinowej. W okre
sie intensywnego topnienia pokrywy śnieżnej dochodziło do dużego przepojenia
pokryw wodą. Nasiąknięte wodą masy zwietrzelinowe podlegały spełzywaniu –
powolnemu przemieszczaniu mas pod wpływem grawitacji. Powierzchnia osuwi
ska ulegała intensywnemu przemywaniu na skutek spłukiwania powierzchnio
wego i erozji związanej z spłukiwaniem linijnym. Duże nasycenie pokryw wodą,
powodowało wzrost masy materiału, co przyczyniło się do wzmożenia procesów
osuwania i osiadania. W suchych okresach pozbawionych pokrywy śnieżnej i po
krywy roślinnej, następowało przesuszenie i grawitacyjne przemieszczanie sypkiego
materiału po stromych zboczach. Wymywaniu z górnej i środkowej części osuwiska
podlegał najdrobniejszy materiał (Bialik 2000).
Wnioski
Funkcjonowanie geokompleksów wyraźnie nawiązywało do pór roku, do
sezonowej zmienności warunków pogodowych, głównie przebiegu opadów i
temperatury, oraz do sezonowego rozwoju roślinności. Czynniki te bezpośrednio
wpływają na natężenie procesów rzeźbotwórczych.
Największe zmiany w obrębie geokompleksów występowały w okresie wio
sennym, o czym decydowała największa suma opadów o największym natężeniu,
przy równoczesnym niewielkim parowaniu i stosunkowo słabo rozwiniętej szacie
roślinnej.
W okresie letnim modelowanie geokompleksów odbywało się głównie podczas
epizodycznie występujących opadów o bardzo dużym natężeniu.
Najmniejsze modelowanie geokompleksów występowało w okresie jesiennym
ze względu na intensywnie rozwiniętą roślinność w pierwszym okresie i długo
zalegającą pokrywę śnieżną w okresie drugim.
Okres zimowy charakteryzował się wzrostem natężenia zmian w obrębie
geokompleksów, na co wpływało duże przesycenie wodą pokryw na skutek okre
sowego tajania pokrywy śnieżnej przy jednoczesnym braku roślinności.
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SEASONALITY OF THE FUNCTONING OF GEOCOMPLEXES FORMED
AS A RESULT OF EXTREME RAINFALLS AT ŻEGOCINA IN 1997
Summary
The aim of the paper was to survey the seasonal variability of geosystem
functioning. The studies covered an erosional cutting, slope undercutting,
and a slope landslide i.e. geocomplexes formed as a result of intense rainfalls
and a flood of 9th July 1997 which took place at Żegocina, the borderland
of the Beskid Wyspowy Mts. and the Wieliczka Foothills. The investigations were
carried out between October 1998 and March 2000, every three months at the
end of calendar seasons of the year. The greatest changes in the geocomplexes
were observed during spring season with very intense processes of sliding, do
wnwash and erosion, which lead to the development of landforms, changes of the
shape and inclination of the their sides, and to dissection of the bottoms. In the
summer season the main morphofenetic process affecting the development of the
geosystems was subsidence which involved the retreat of vertical escarpments of
the sides. That period was also marked by episodic occurrence of intense processes
of sliding and downwash, which took place during vehement storm-like rainfalls
leading to leap-like changes in the landforms. In the autumn season the rate
of morphogenetic processes was smallest; frost and nival processes played the do
minant role. The main processes modelling the surface of the geosystems were
creeping and slopewash. In the winter season the greatest intensity was shown
by creeping, conditioned by frost and nival processes in the form of frost-we
athering, needle-ice and snow cover, and in periods of intense thaw-melt also by
slopewash.
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