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Wstęp
Współcześnie w badaniach środowiska przyrodniczego coraz większy nacisk
kładzie się na kompleksowe, systemowe badania dotyczące funkcjonowania środowiska, wzajemnych relacji zachodzących między jego elementami oraz wpływu jaki
wywiera na nie człowiek. Problematyka ta ma coraz większe znaczenie praktyczne,
ze względu na potrzebę kompleksowej oceny warunków przyrodniczych, poznania
skutków i możliwości przeciwdziałania niekorzystnym naturalnym i antropogenicznym przemianom środowiska oraz ewentualną prognozę jego zmian. W warunkach
naturalnych wszystkie składowe środowiska przyrodniczego są ze sobą powiązane
w sposób prawidłowy a środowisko jako całość znajduje się w stanie równowagi.
W skrajnych warunkach, jakie powstały po powodzi w lipcu 1997 r., nastąpiły
gwałtowne zmiany wielu elementów środowiska jednocześnie, co doprowadziło
do naruszenia równowagi układów przyrodniczych. Celem niniejszej pracy było
zbadanie sposobu, kierunku i tempa rozwoju trzech indywidualnych geokompleksów powstałych na skutek ekstremalnych warunków opadowo-powodziowych.
Przedmiot i metoda badań
Szczególną okazją do podjęcia tematu z zakresu funkcjonowania geokompleksów było powstanie wielu nowych form po ekstremalnych opadach i powodzi,
które miały miejsce w lipcu 1997 r. w Żegocinie, na pograniczu Beskidu Wyspowego i Pogórza Wielickiego. Długotrwałe opady rozlewne, których natężenie
narastało z każdym dniem, począwszy od 4 lipca – 2,3 mm, do 8 lipca – 45,1 mm,
spowodowały nasycenie wodą pokryw zwietrzelinowych i wypełnienie zbiorników
wód podziemnych (German 1998). W sytuacji wezbraniowej w dniu 9 lipca nastąpił gwałtowny opad typu burzowego rzędu 122 mm trwający 1,5 godziny, który
doprowadził do naruszenia równowagi i gwałtownych zmian środowiska, bardzo
czytelnych w krajobrazie (German 2000).
Do badań wybrałem trzy geokompleksy: rozcięcie erozyjne, podcięcie zboczowe i osuwisko stokowe. Rozcięcie erozyjne powstało w Obniżeniu Żegocińskim,
pomiędzy wzniesieniami Żarnówki na północy, a Górą Łopusze na południu. Rozcięcie o długości 10 m, szerokości 6 m i głębokości 2-3 m ma postać lewobrzeżnej
niszy bocznej, wyciętej w odległości 20 m od niszy źródłowej wciosu. Rozcięcie
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powstało w wyniku erozji wstecznej, zintensyfikowanej spływem powierzchniowym
i śródpokrywowym wód opadowych do dna doliny. Powierzchnia rozcięcia wynosiła
60 m2 a na skutek powodzi z tego miejsca zostało wyniesione 150 m3 materiału,
który wraz z falą powodziową został odprowadzony w dół doliny.
Podcięcie zboczowe położone jest w dolnej części południowych stoków Góry
Łopusze, na prawym zboczu wciosu, w odległości 9 m od budynku mieszkalnego.
W wyniku podcięcia zbocza wciosu osunięciu uległ materiał zwietrzelinowy o
miąższości 1,5 m. Podcięcie powstało w obrębie zwężenia doliny, w wyniku nasycenia wodą i rozluźnienia spoistości pokryw zwietrzelinowych, na skutek erozji
bocznej wód powodziowych płynących doliną. Do powstania formy przyczynił się
zapewne spływ powierzchniowy wód opadowych z położonej wyżej drogi. Podcięcie
ma wachlarzowaty kształt o szerokości 6 m w górnej, 10 m w środkowej i 16 m w
dolnej części. Powierzchnia formy (190 m2) objęła swym zasięgiem całe zbocze o
nachyleniu 650 i wysokości 15m. Osunięciu uległo 285 m3 materiału, który prawie
w całości został wyprzątnięty z doliny przez powodziową falę kulminacyjną.
Osuwisko stokowe powstało w obrębie południowych stoków Góry Łopusze,
w pochylonych ku środkowej części doliny wciosowej, na stromym stoku o nachyleniu 300, w odległości 50 m od lokalnego wododziału, na granicy lasu i łąki. Nisza
osuwiskowa jest płytką formą o głębokości 3 m, szerokości 8 m i długości 21 m.
Powierzchnia niszy liczy 168 m2, a osunięciu uległo 504 m3 materiału. Osuwisko
powstało na skutek nasycenia wodą i rozluźnienia spoistości pokryw zwietrzelinowych. Materiał zwietrzelinowy z niszy osunął się w postaci silnie przepojonych
wodą pakietów, scementowanych systemem korzeniowym drzew. Pakiety te zostały rozrzucone na dużej powierzchni łąki, która spełniała funkcję płaszczyzny
poślizgowej dla osuwającego się materiału. Na długości 100m powstał rozerwany
jęzor. Największy pakiet, na którym znajdowało się kilka młodych jodeł, utworzył
naturalne zamknięcie niszy zatrzymując się u jej podnóża.
W celu zbadania dynamiki geokompleksów zastosowałem metodę wielokrotnego pomiaru i obserwacji trzech wybranych geokompleksów. Badania terenowe
prowadziłem w siedmiu etapach, regularnie co trzy miesiące, od października 1998
r. do marca roku 2000. Badania składały się (Bialik 2000):
– z pomiarów terenowych (morfometria geokompleksów),
– z dokumentacji w postaci planów i fotografii,
– z dokumentacji w formularzu aktualnego stanu geokompleksów (wymiary,
natężenie procesów morfogenetycznych, migracja roślinności, antropopresja,
migracja materii),
– z charakterystyki opisowej, która stanowiła uzupełnienie i uszczegółowienie
formularza.
Badania terenowe były uzupełnione danymi IMGW, dotyczącymi przebiegu
dobowych sum opadów na stacji opadowej w Rozdzielu Górnym i średnich dobowych temperatur ze stacji naukowej IGiGP w Łazach.
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Analiza rozwoju geokompleksów
Nadrzędnymi czynnikami decydującymi o sposobie funkcjonowania badanych geokompleksów, decydującymi o rodzaju występujących procesów morfo
genetycznych oraz o ich natężeniu w indywidualnych geokompleksach były (ryc. 1):
– klimat, a przede wszystkim opady i temperatura mające bezpośredni wpływ
na obieg wody, stanowiącej główny nośnik energii i materii;
– struktura środowiska bezpośredniego otoczenia geokompleksów, warunkująca
przepływ energii i materii między otoczeniem a geokompleksami;
– struktura środowiska samych geokompleksów (ukształtowanie i nachylenie
powierzchni, pokrywy czwartorzędowe, roślinność, mikroklimat), która decydowała o ich mobilności i podatności na procesy;
– człowiek, który poprzez ingerencję w naturalny rozwój geokompleksów, przyczyniał się do wzrostu lub spadku intensywności zachodzących procesów.
Rozcięcie erozyjne charakteryzowało się bardzo dużą dynamiką rozwoju
w całym okresie badań, cechowało się dużą ekspansją powierzchniową i dużym
natężeniem procesów morfogenetycznych. W okresie od października 1998 r.
do marca 2000 r. rozcięcie erozyjne uległo wydłużeniu o 110 cm i poszerzeniu o
50 cm. Głębokość formy, na skutek przewagi procesów zboczowych nad erozyjnymi
zmniejszyła się o 40 cm w górnej części i o 20 cm w dolnej części. Tak szybki rozwój
powierzchniowy formy związany był z intensywnie postępującą erozją wsteczną niszy rozcięcia oraz z intensywnymi procesami denudacyjnymi, zachodzącymi na pionowych zboczach, zbudowanych z materiału pylasto-ilastego. Okresowo, podczas
intensywnych opadów, bardzo dużą rolę wywierał wypływ wód śródpokrywowych,
który przyczyniał się do bardzo szybkiego wymywania materiału z czoła formy
i powstawania dużych obrywów i rozcięć. W obrębie geokompleksu zmianom uległy

Ryc.1. Model rozwoju geokompleksów – czynniki i elementy nadrzędne
Fig. 1 Model of geocomplexes development – primary factors and elements
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kształt i nachylenie zboczy; dolna część zboczy uległa złagodzeniu na skutek intensywnej akumulacji materiału pochodzącego z procesów osuwania i osiadania, a u
ich podnóża powstały łagodnie nachylone powierzchnie akumulacyjne. Pod górną
krawędzią zboczy, w wyniku procesów osuwania, tworzyły się nawisy darni dochodzące do 20 cm, które na skutek procesów osiadania okresowo ulegały niszczeniu.
Intensywnie zachodziło także modelowanie dna formy, na skutek okresowej dostawy materiału ze zboczy przeplatającej się z okresowo intensywnie zachodzącymi
procesami erozyjnymi. Rozcinanie dna prowadziło do powstawania rowków i
rozcięć erozyjnych, które jednak na skutek okresowego, silnego zasypywania dna
przez materiał stokowy, szybko były niszczone. Procesy osiadania prowadziły
także do akumulacji pakietów darni na dnie geokompleksu. Spełniały one bardzo
ważną rolę, inicjując sukcesję roślinności, były także ważnym źródłem dostawy
materiału organicznego w okresie badań (ryc. 2). Tempo rozwoju powierzchniowego było bardzo nierównomierne. Największe zmiany wystąpiły wiosną 1999 r.
Rozcięcie uległo wtedy wydłużeniu o 40 cm i poszerzeniu o 20 cm. Najmniejsze
zmiany wystąpiły w okresach jesiennych, kiedy to szerokość rozcięcia nie uległa
zmianie, a długość zwiększyła się o 10 cm. Duży wpływ na rozwój geokompleksu
miała także roślinność, która pomimo intensywnych procesów stokowych, bujnie rozwijała się na powierzchni formy, wykorzystując żyzne podłoże i dużą jego
wilgotność. Roślinność w dużej mierze przyczyniła się do stabilizacji prawego,
łagodniej nachylonego zbocza. Głównymi gatunkami wkraczającymi na odsłonięte
powierzchnie były zespoły traw zbiorowiska łąkowego otaczającego geokompleks,

Ryc.2. Tempo rozwoju powierzchniowego rozcięcia erozyjnego.
Fig. 2. Development rate of a surface erosional cutting
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które wykazały dużą siłę w sukcesji. Działalność człowieka w obrębie rozcięcia erozyjnego polegała na składowaniu w jego wnętrzu odpadów komunalnych (śmieci,
gruz, drewno, złom) i rolniczych. Skutkiem antropopresji było zanieczyszczenie
geokompleksu i wód w położonej poniżej dolinie, obniżenie wartości estetycznej, a
także zmniejszenie deniwelacji w obrębie formy i częściowa stabilizacja fragmentu
zbocza. Ingerencja człowieka, ze względu na dużą intensywność zmian naturalnych, nie była jednak czynnikiem w decydujący sposób wpływającym na tempo
jego rozwoju (Bialik 2000).
Podcięcie zboczowe położone w obrębie bardzo stromego zbocza wciosu,
wykazywało duże zróżnicowanie w zakresie tempa zmian i kierunku rozwoju
w poszczególnych okresach badań. Obok okresów charakteryzujących się dużą
stabilnością geokompleksu, niewielkimi zmianami, z dominującą rolą sukcesji
roślinności, występowały okresy o bardzo dużym natężeniu procesów i dużej skali
zmian. Po zakończeniu głównych przemieszczeń osuwiskowych w lipcu 1997 r.
na skutek podcięcia zbocza, dalszy jego rozwój odbywał się w rezultacie wtórnych
płytkich ruchów osuwiskowych, które obejmowały swym zasięgiem tylko część geokompleksu. Ze względu na duże nachylenie zbocza, na którym znajduje się podcięcie, niewielkie procesy osuwiskowe zachodziły stale, ale ich prędkość i zakres były
niewielkie. Przemieszczaniu ulegały głównie pojedyncze okruchy skalne. Epizodycznie występowały jednak większe przemieszczenia materiału, które modelowały
znaczną cześć podcięcia, w decydujący sposób wpływając na rozwój geokompleksu.
Osunięcia te związane były z dużym przepojeniem wodą materiału w okresach intensywnych opadów, a także ze sztucznym obciążaniem niszy przez materiał piaszczysto-żwirowy wsypywany przez człowieka. Największe osunięcie miało miejsce
na początku lipca 1999 r. i doprowadziło do uaktywnienia prawej części podcięcia
i cofnięcia o 10 cm górnej krawędzi niszy. Materiał budujący podcięcie podlegał
selektywnemu przemieszczaniu; drobny materiał w wyniku spłukiwania ulegał
wymywaniu z górnej części niszy, procesy osuwiskowe natomiast prowadziły do
przemieszczania także grubszego materiału skalnego. Na skutek zachodzących
procesów osuwiskowych przemieszczaniu ulegała duża ilość materiału w obrębie
stożków, prowadząc do powstawania u podnóża podcięcia szerokich łap, zbudowanych głównie z grubofrakcyjnego materiału. Spłukiwanie linijne prowadziło do rozcinania stożków, tworząc rynny erozyjne wyścielone głównie grubym materiałem.
Modelowanie podcięcia przez osuwanie i spłukiwanie powodowało także łagodzenie wszelkich krawędzi i załomów. Powierzchnia geokompleksu była intensywnie
modelowana również przez procesy spełzywania, które prowadziły do powolnego
przemieszczania materiału, o czym świadczyło pochylenie nasadzonych wierzb.
Znaczna część osuwiska została porośnięta przez roślinność, która jednak ze
względu na intensywne procesy stokowe nie utworzyła zwartej pokrywy. Bardzo
ważnym czynnikiem, w dużym stopniu wpływającym na rozwój geokompleksu, było
duże natężenie procesów antropopresji, które inicjowały lub hamowały procesy
naturalne. Człowiek dwukrotnie wsypał duże ilości materiału skalno-gliniastego,
który osuwając się utworzył duże stożki usypiskowe oraz szerokie łapy akumula657

cyjne. Wsypanie materiału spowodowało z jednej strony zmniejszenie nachylenia
zbocza, z drugiej strony jednak poprzez obciążenie zbocza, przyczyniało się do
wzmożenia ruchów osuwiskowych, które szczególnie w pierwszej fazie wykazywały
duże nasilenie. Wtórnym skutkiem tej działalności była także recesja roślinności,
która została przysypana osuwającym się materiałem. W dolnej części podcięcia
założone zostały betonowe i drewniane podpory, mające na celu podparcie osuwających się stożków. Nasadzone wiosną 1998 r. wierzby zachowały się tylko po
lewej stronie górnej części niszy, przyczyniając się do jej stabilizacji, pozostałe
zostały zniszczone przez osuwający się materiał (Bialik 2000).
Nisza osuwiska stokowego podlegała najmniejszym przemianom, wykazując
tendencję do stabilizacji. W badanym okresie zmiany powierzchniowe w jej obrębie były bardzo niewielkie, górne krawędzie cofnęły się do 10 cm. Stosunkowo
najintensywniej modelowana była powierzchnia dna niszy, gdzie następowało
przemieszczanie materiału na skutek spełzywania, wymywanie materiału i rozcinanie na skutek epizodycznego spływu powierzchniowego wody. Zbocza niszy podlegały procesom osuwania i osiadania, prowadzącym do łagodzenia ich nachylenia,
akumulacji materiału u ich podnóża, a także do powstawania kilkunastocentymetrowych nawisów pod górnym wypukłym załomem. Spełzywanie zwietrzeliny
silnie przepojonej wodą prowadziło do przemieszczania średnio i grubofrakcyjnego materiału na powierzchni niszy. Okresowo występujące procesy spłukiwania
linijnego powodowały rozcinanie dna niszy, co doprowadziło do powstania trzech
kilkucentymetrowej głębokości rynien erozyjnych, wyścielonych głównie grubszym
materiałem skalnym. Spłukiwanie prowadziło do wymywania drobnego materiału
z górnej i środkowej części niszy oraz jego akumulacji w części dolnej, skutkiem
czego było utworzenie u podnóża niszy dużej, prawie płaskiej powierzchni akumulacyjnej, podpartej zadrzewionym pakietem. Jodły rosnące w obrębie tego pakietu,
nie ucierpiały na skutek osunięcia, ich rozwój odbywał się w sposób normalny,
nie zaburzony w całym badanym okresie. Pakiet ten spełniając rolę naturalnej
bariery dla migrującej w dół materii, zadecydował o specyficznym rozwoju niszy
osuwiska, które nie podlegało dalszemu rozcinaniu, a w innych warunkach mogłoby zapoczątkować powstanie formy dolinnej. Małe usłonecznienie, jałowe,
zwietrzelinowe podłoże oraz ubogie siedlisko leśne powodowało słaby rozwój roślinności w obrębie formy. Roślinność miała natomiast duży wpływ na stabilizację
krawędzi zboczy; bardzo zwarty system korzeniowy traw i rosnących nad niszą
drzew uniemożliwiał osiadanie nawet dużych nawisów darni. W obrębie osuwiska
stokowego ingerencja człowieka ograniczyła się do jęzora osuwiska, polegała ona
na sukcesywnym usuwaniu pakietów zwietrzelinowych położonych na łące.
Początkowo usuwane były powalone drzewa, następnie grubszy materiał skalny;
wiosną 1999 r. całkowicie usunięto pakiety, zasiano trawy i zaadaptowano teren
jako użytek zielony (Bialik 2000).
Wnioski
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Rozwój każdego z badanych geokompleksów przebiegał w odmienny sposób,
w różnym tempie i z różną intensywnością. Sposób funkcjonowania geokompleksów
bezpośrednio zależał od natężenia i rodzaju występujących procesów morfogenetycznych, które ulegały zmianie w czasie – w zależności od sezonowych warunków
pogodowych oraz w przestrzeni – w zależności od cech środowiska indywidualnych geokompleksów. Tempo i intensywność zmian poszczególnych geokompleksów były bardzo zróżnicowane, zależało to z jednej strony od ich mobilności,
podatności na zmiany, a z drugiej strony od dostawy energii i materii pochodzącej
z zewnątrz. Rozcięcie erozyjne wykazało silną tendencję do szybkiej ekspansji,
podcięcie zboczowe charakteryzowało się dużą zmiennością natężenia procesów
morfogenetycznych w poszczególnych okresach badań, natomiast nisza osuwiska
stokowego wykazała tendencję do stabilizacji. Działalność człowieka w badanym
okresie cechowała się bardzo dużym lecz krótkotrwałym natężeniem presji i epizodycznością jej występowania. Natężenie antropopresji zależało od sposobu użytkowania terenu, na którym położony był geokompleks oraz od stopnia uciążliwości
i zagrożenia powstałej formy dla człowieka. Człowiek zmierzał do usunięcia skutków naturalnych przemian środowiska, poprzez zasypywanie form wklęsłych i
usuwanie form wypukłych, dążąc do odzyskania utraconej powierzchni użytkowej.
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THE DYNAMICS OF CHANGES OF CHOSEN GEOCOMPLEXES
FORMED AS A RESULT OF EXTREME RAINFALLS AT ŻEGOCINA IN
1997
Summary
The aim of the paper was to assess the way, direction and the rate of development of three geocomplexes formed due to intense rainfalls and a flood of 1997
at Zegocina, the borderland between the Beskid Wyspowy Mts. and the Wieliczka
Foothills. The subject of detailed investigations was an erosional cutting, slope
undercutting, and a slope landslide. The survey was carried out in the period
between October 1998 and March 2000. The erosional cutting was showing
a strong tendency to expansion, its length was increased by 110 cm, its width
by 50 cm while its depth lessened to 40 cm in the upper part and to only 20 cm
in the lower part of the cutting. The main processes modeling its surface was
659

sliding, subsidence within the sides, and accumulation of material in the bottom
of the landform. The slope undercutting was characterized by a leap-like development occurring chiefly as a result of episodic, intense landslide processes covering considerable part of its surface. The mode of the landslide development was
to a large extent also decided by the activities of man who in preventing natural
landslide movements has tried to stabilize the steep slope. The landslide headwall
was revealing a tendency towards stabilization and the rate of morphogenetic
processes in it was small. The dominating processes to model its surface were
downwash and creeping. Man removed the landslide tongue; only a large packet
remained at the foot of the headwall to play the role of a natural barrier for the downward migrating material.
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