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Wstęp

Wieloletnie badania współczesnych procesów fluwialnych i ich skutków w obszarach
górskich umiarkowanej strefy klimatycznej, prowadzone przez Zakład Geomorfologii
Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
umożliwiły opracowanie metodyki kartowania koryt rzecznych ze szczególnym uwzględnieniem form i osadów, jak również sformułowano wymagania, dotyczące zbierania informacji o korytach rzecznych. Badania te zmierzały do zgromadzenia dużej liczby danych
ilościowych i jakościowych z zastosowaniem w miarę prostej i szybkiej techniki zbierania
danych. Ponadto w publikacji tej zamieszczono wskazania metodyczne badań terenowych
i kameralnych.
Zebranie informacji o formach, osadach i o samym korycie rzecznym dla poszczególnych odcinków koryta pozwala wnosić o morfostatycznej strukturze danego systemu
fluwialnego. W zamieszczonych przykładowych opracowaniach do dynamicznej analizy
systemów korytowych zaproponowano wybór tych cech koryta, form i rumowiska korytowego, które bezpośrednio lub pośrednio informują o dynamice koryta, a więc o procesach je formujących i transformujących.
Dalszym etapem opracowywania systemów korytowych będzie wyjaśnianie genezy
odcinków morfodynamicznych oraz wyróżnionych typów koryt, a także powiązań właściwości koryt z uwarunkowaniami środowiska geograficznego danego dorzecza.
Jak potwierdziły dotychczasowe badania, znajomość całych systemów fluwialnych jest
niezbędna do ich ochrony, do przeprowadzenia prawidłowo zaplanowanych ewentualnych regulacji koryt oraz do poznania etapu ich rozwoju.
Kazimierz Krzemień
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Współczesne zróżnicowanie koryt rzecznych jest wynikiem długotrwałych procesów
zachodzących w całych dorzeczach oraz w samych korytach. Ich zróżnicowanie w profilu
podłużnym było przedmiotem badań w wielu obszarach. Początkowo, w latach 60. XX
wieku charakteryzowano koryta w formie regularnego opisu między charakterystycznymi
punktami, np. między mostami lub kolejnymi dopływami ( Tricart 1960, 1962; Kaszowski
1965 ). W opisie koryta zwracano uwagę na : przebieg i formę koryta, szerokość i głębokość
rozcięcia, typ brzegów i dna koryta, progi i kotły eworsyjne, występowanie łach żwirowych, względne wysortowanie rumowiska. W innych podejściach, głównie w przypadku
dużych rzek charakteryzowano tylko brzegi koryt ( Tille 1970; Witt 1976 ).
W okresie późniejszym, w latach 70. XX w., kiedy zaczęto sięgać do teorii systemów
w geomorfologii, koryto w profilu podłużnym dzielono na odcinki o długości 50 lub
100 m, a nawet 500 m, a następnie każdy z nich starano się w sposób jednorodny scharakteryzować ( Kaszowski 1973, 1975; Gałka 1973; Niemirowski 1974; Krzemień 1976 ). W badaniach takich każdy autor stosował swoje zasady postępowania przy zbieraniu informacji
o cechach koryta i formach korytowych. W każdym wyznaczonym odcinku 50, 100 lub
500 m określano średnią szerokość koryta, spadek, rozwinięcie, profil poprzeczny, stosunek do budowy geologicznej, liczbę form erozyjnych i akumulacyjnych oraz powierzchnię
skalną lub akumulacyjną. Informacje te uszczegóławiano licznymi profilami poprzecznymi, wykonywanymi w terenie. W niektórych pracach formy w korycie badano metodą
raptularzową ( Kaszowski 1973, 1975 ). Ponadto charakteryzowano na wielu stanowiskach
rumowisko korytowe tzn. zależnie od podejścia badano : skład frakcjonalny, petrograficzny, współczynnik spłaszczenia i zaokrąglenia. Uzyskane materiały stawały się podstawą do klasyfikacji form i zespołów form, a także do typologii koryta. Takiemu postępowaniu badawczemu poddawano koryta potoków o długości do kilku kilometrów. Analiza
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odcinków koryta w tych badaniach była sformalizowana i jednorodna tylko w danym
opracowaniu, ponieważ każdy z autorów stosował różne modyfikacje. W dalszej części
postępowania badawczego zwykle odcinki tego samego typu łączono w dłuższe i wydzielano odcinki morfostatyczne lub morfodynamiczne. W nawiązaniu do teorii systemów
uznawano koryto potoku lub rzeki za system, a odcinki morfostatyczne lub morfodynamiczne za subsystemy, które tworzą określoną strukturę systemu korytowego. Wychodzono z założenia, że istnienie odcinków morfodynamicznych czy morfostatycznych jest
wynikiem ewolucji koryta i wskazuje na etap, jaki ta ewolucja osiągnęła ( Kaszowski, Krzemień 1977, 1979 ). System korytowy rozumiano zwykle jako łańcuch subsystemów charakteryzujący się określoną strukturą. Poznawanie tej struktury pozwalało więc wnosić
o stopniu jego komplikacji oraz o jego stanie dynamicznym ( Chorley, Kennedy 1971 ).
Koryta potoków sprzężone są z układem stoków w zlewni m.in. wzdłuż linii profilu
podłużnego doliny. Z tego powodu w profilu tym można wyodrębnić dwa równorzędne
odcinki morfodynamiczne, należące do różnych układów : denudacyjny i fluwialny
( Kaszowski, Krzemień 1977 ). Odcinek denudacyjny o długości do kilku procent ogólnej
długości profilu, przechodzi w odcinek fluwialny poprzez tzw. odcinek przejściowy ( graniczny ). Odcinki denudacyjne i początek formowania koryt są współcześnie przedmiotem wnikliwych badań w obszarach górskich ( Montgomery, Buffington 1997; Wrońska-Wałach 2009, Wrońska-Wałach et al. 2013 ) i młodoglacjalnych ( Mazurek 2008, 2011 ).
W wielu opracowaniach zwracano uwagę, że złożoność systemów korytowych może
wynikać ze zróżnicowanej odporności podłoża. Są jednak obszary o jednorodnej budowie
geologicznej, a mimo to zróżnicowanie koryt w profilu podłużnym jest znaczne. W takich
warunkach jest to złożoność systemu korytowego związana z dostosowywaniem się koryta
do zmienionych przez człowieka warunków krążenia materii w zlewni ( Krzemień 1976 ).
Kiedy pojawiła się potrzeba poznawania prawidłowości wykształcenia długich systemów korytowych i na większym obszarze zaczęły się poszukiwania nowych metod zbierania informacji o korytach rzecznych i metodach ich opracowywania. W ramach tematu
„Dynamiczna typologia koryt rzecznych w Karpatach i na ich przedgórzu, zaczęto pracować w Zakładzie Geomorfologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego nad możliwościami jednorodnej charakterystyki koryt rzecznych
w dorzeczu górnej Wisły. Charakterystyka koryt miała zmierzać do poznania prawidłowości przestrzennego zróżnicowania ich struktur oraz do poznania ich funkcji morfodynamicznych ( Kaszowski 1979, 1980 ). Postawiono wtedy wysokie wymagania, dotyczące
zbierania informacji o korytach rzecznych. Postanowiono zebrać dużą liczbę danych ilościowych i jakościowych oraz równomiernie pokryć badany obszar jednolitymi informacjami. W tym celu podjęto decyzję o zastosowaniu w miarę prostej i szybkiej techniki
zbierania danych. W założeniach tego podejścia znalazło się to, że głównym źródłem informacji będą badania terenowe, uzupełnione analizą map współczesnych i historycznych
oraz zdjęć lotniczych z różnych okresów, a także materiałów publikowanych i archiwalnych. Wszystkie te dane miały być zbierane dla odcinków koryt wyznaczonych na mapach
i zdjęciach lotniczych według określonych zasad, a następnie zweryfikowane w terenie.
Dane te miały umożliwić wyjaśnienie statycznych i dynamicznych właściwości odcinków
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koryt i ich genezy. Zasadnicze, podstawowe dane o korytach powinny być zebrane według
tego podejścia w terenie. Bazując na doświadczeniach ośrodka krakowskiego, zaczęto
przygotowania do spójnego przedstawienia odpowiedniej metody. Prace nad nią zaczęto
prowadzić już w latach 1975–1976, a weryfikowano je w latach 80. XX wieku. Polegały one
na zestawieniu odpowiedniej literatury, przygotowaniu propozycji zbierania informacji
w formie tabel, czy też wstępnych raptularzy, oraz na dyskusjach i weryfikacji wszystkich
etapów w terenie, tzn. w korytach potoków karpackich. W efekcie tych prac powstał raptularz zawierający 105 informacji, w tym 48 jakościowych i 57 ilościowych ( patrz rozdział 2 ).
Zawiera on pięć grup danych zbieranych głównie w terenie, dotyczących : 1 ) dna i brzegów
koryta, 2 ) form korytowych, 3 ) osadów, 4 ) sztucznej zabudowy koryta, 5 ) charakterystyki
hydrodynamicznej cieku. Ostatnią grupę informacji stanowią parametry morfometryczne
zlewni danego odcinka zebrane z map topograficznych. Informacje ilościowe dla danego
odcinka koryta służą do wyliczenia użytecznych przy analizie koryta wskaźników liczbowych ( patrz rozdział 3 ).
Zaproponowany sposób zbierania informacji o korytach dotyczył przeważnie odcinków od kilkuset metrów do trzech kilometrów, ale nie stawiano tutaj szczególnych ograniczeń. Zwracano uwagę jedynie na to, aby podstawowe jednorodne odcinki koryta były
wyznaczone na mapach lub zdjęciach lotniczych na podstawie przebiegu koryta w planie i weryfikowane w terenie na podstawie wykształcenia zespołów form korytowych.
W związku z tym, że planowano kartowanie koryt na dużym obszarze i przez kilka zespołów, dążono do tego, aby wyniki uzyskiwane przez poszczególne zespoły były porównywalne. Z tego względu przygotowano do raptularza zestaw gotowych odpowiedzi w formie
instrukcji-klucza ( patrz rozdział 2 ). Instrukcja ta pozwala na wybór właściwej odpowiedzi-informacji i zapisania jej w skróconej, zakodowanej formie w odpowiedniej rubryce
raptularza. Dla ułatwienia wprowadzono też odpowiedzi w postaci gotowych rycin, tzn.
profili podłużnych i poprzecznych, schematycznych planów. W niniejszym opracowaniu zestawiono też wybrane definicje pojęć, aby nie było zbyt dużo wątpliwości podczas
badań terenowych ( patrz rozdział 7 ). Wszystkie informacje zawarte w raptularzu odnoszą
się do danego odcinka koryta ( np. o długości kilkuset metrów ). Aby je uzyskać, należy
przejść wzdłuż odcinka koryta oraz pomierzyć parametry koryta i równiny zalewowej
przynajmniej w trzech miejscach, tj. na końcach i w środku odcinka, a także pomierzyć
( oszacować ) formy i osady korytowe, a następnie na końcu odcinka wypełnić raptularz,
posiłkując się instrukcją-kluczem i zebranymi szczegółowymi informacjami. Do zbierania
tych podstawowych danych można wykorzystać jeden z roboczych raptularzy przedstawionych jako przykłady na końcu rozdziału 2.
Od momentu powstania pierwszej niepublikowanej wersji raptularza i instrukcji, autorzy brali pod uwagę to, że nie wszystkie możliwości zostały w raptularzu zaproponowane.
Z tego względu w uwagach na końcu raptularza lub na odwrocie możliwe jest przedstawianie uzupełnień, uwag, dodatkowych zapisów, czy też profili i rycin. Ponadto autorzy
przewidywali możliwości uzupełnień i modyfikacji raptularza i instrukcji. Podczas kartowania terenowego w różnych obszarach górskich i wyżynnych autorzy uzupełniali propozycje pomiarów różnych parametrów, np. odcinkowej prędkości powierzchniowej potoku
11
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czy rzeki, lub rezygnowali z części pomiarów. Jeśli dany system korytowy budził większe zainteresowanie, badania rozszerzano mierząc dodatkowe parametry form lub np.
powtarzano badania po kilku latach ( Krzemień 2003 ). W innych przypadkach sięgano do
zdjęć lotniczych z różnych okresów oraz do map archiwalnych, planów, materiałów dotyczących regulacji, minimalnych i maksymalnych stanów wody i przepływów w długim
okresie czasu dla wybranych profili wodowskazowych, analizowano też skład frakcjonalny
( mechaniczny ) rumowiska metodą M.G. Wolmana ( 1954 ). Materiały te pozwalały zwykle
na pełniejsze poznanie prawidłowości wykształcenia danego systemu fluwialnego i jego
przeobrażeń w dłuższym okresie czasu. Dotychczasowe wieloletnie doświadczenia zebrane
podczas kartowania koryt w obszarach górskich i wyżynnych i w różnych warunkach klimatycznych zostały uwzględnione w niniejszym opracowaniu ( Chełmicki, Krzemień 1999;
Krzemień 1999; Izmaiłow et al. 2003; Izmaiłow, Krzemień 2008; Gorczyca et al. 2008 ).
Omawianą metodykę badań koryt rzecznych wykorzystano w wielu obszarach i na jej
podstawie powstało wiele opracowań ( Kaszowski 1979, 1980; Baumgart-Kotarba, Kotarba
1979; Krzemień 1981, 1984, 1991a, 1991b, 1992, 1999, 2001, 2003, 2004, 2006; Rączkowska
1983; Angiel 1999; Chełmicki, Krzemień 1999; Kościelniak 2004; Korpak 2007a,b, 2008,
2010; Izmaiłow et al. 2004; Zawiejska, Krzemień 2004; Dłużewski et al. 2007; Izmaiłow,
Krzemień 2008; Gorczyca 2007; Gorczyca et al. 2008; Gorczyca et al. 2011 ), chociaż sama
metoda badań nie była opublikowana w języku polskim. Jej założenia prezentowane były
w 1999 r. ( Kamykowska et al. 1999 ). Metodę tę wykorzystywano już w różnych opracowaniach, m.in. w pracach magisterskich i rozprawach doktorskich w innych ośrodkach
naukowych, np. w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie ( Bąk 2007; Tekielak 2007 ),
w Uniwersytecie Warszawskim ( Dłużewski, Wierzbicki 2007; Wierzbicki 2010; Szymczuk
2010 ) oraz w pracach magisterskich wykonywanych na Słowacji w Bratysławie i we Francji
w Clermont-Ferrand.
Niniejsze opracowanie ma na celu szersze udostępnienie metody badań struktury koryt
nie tylko geomorfologom, lecz także innym specjalistom badającym koryta rzek i potoków. Coraz większe jest bowiem przekonanie wielu przyrodników, a także inżynierów, że
jedynie poznanie całych systemów korytowych umożliwia lepsze zrozumienie ich funkcjonowania, ich pełniejszą ochronę, a w razie konieczności, właściwszą regulację. Ponadto
badania potoków i ich koryt prowadzone są nie tylko przez geomorfologów, również
przez inżynierów ( Bąk 2007; Tekielak 2007 ), botaników ( Koczur 2006 ), hydrobiologów
( Kownacki 1991; Kownacki et al. 1993; Kownacki et al. 2006 ), ekologów ( Kulesza 1998;
Kłonowska-Olejnik et al. 2006 ), sedymentologów, geologów ( Guzik 2002, 2004 ). Dlatego
przedstawiając omawiane podejście badawcze, można zwrócić szerszą uwagę na wspólną
problematykę badań. Do przygotowania tego opracowania skłoniły autorów pojawiające
się w ostatnich latach publikacje w literaturze światowej ( Mosley 1987; Wasson et al. 1993,
Thorne 1998 ). W pracach tych zaproponowano zbieranie informacji o odcinkach koryt
lub całych systemach korytowych w jednorodny sposób przy pomocy zaprezentowanych
gotowych raptularzy i tabel. Badania takie prowadzono w różnych obszarach i przez duże
interdyscyplinarne zespoły badawcze, m.in. we Francji i w Nowej Zelandii ( Mosley 1987;
Wasson et al. 1993 ).
12

Rozdział 1. Metody badań struktury koryt rzecznych

Zebrane materiały terenowe i kameralne według metody zaprezentowanej w niniejszym tomie, opracowywano w różny sposób i pod różnym kątem. W wielu opracowaniach materiał podstawowy służył do tworzenia typologii koryt z zastosowaniem różnych
kryteriów ( Kaszowski, Krzemień 1986, 1999 ). W końcowej części niniejszego tomu zaprezentowano przykłady takich opracowań, a także proste przyrządy użyteczne w badaniach
terenowych.
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Rozdział 2
Kartowanie koryt rzecznych
Maria Kamykowska, Ludwik Kaszowski, Kazimierz Krzemień

W rozdziale tym przedstawiono propozycję metody charakteryzowania systemów korytowych podczas badań terenowych. W swym założeniu metoda ta pozwala na poznanie struktury całych systemów korytowych w określonym regionie, dorzeczu, czy też
wybranych systemów. W zależności od stopnia szczegółowości badań można wykorzystać wszystkie propozycje zawarte w formularzu głównym lub ich część. W zależności
od potrzeb zakres niektórych zbieranych informacji ( cech ) można poszerzać. Przypisywanie określonych cech do danego podstawowego odcinka koryta pozwala nie tylko na
porównywalną charakterystykę tych odcinków, lecz także jest podstawą ich typologii.
W niniejszym rozdziale zaproponowano charakterystykę wyznaczonych odcinków koryt
przy pomocy odpowiedniej instrukcji ( podrozdział A ) oraz raptularzy roboczych i raptularza ostatecznego ( podrozdziały C i B ). Metoda ta została zweryfikowana w różnych
obszarach Polski, Karpat Wschodnich, Alp, Masywu Centralnego we Francji, gór Szkocji
i Antyatlasu w Maroku.

a. INSTRUKCJA DO KARTOWANIA KORYT RZECZNYCH
Wprowadzenie
Instrukcja do kartowania koryt rzecznych przeznaczona jest do wszechstronnej charakterystyki systemów korytowych podczas badań terenowych. Charakterystyka koryt pozwala
na określenie prawidłowości przestrzennego zróżnicowania ich struktur oraz na poznanie
ich funkcji morfodynamicznych. Instrukcja umożliwia zebranie w jednorodny sposób
dużej liczby danych ilościowych i jakościowych z badanego obszaru. Dzięki zestawom
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gotowych propozycji odpowiedzi w poszczególnych punktach, metoda zbierania danych
jest szybka i prosta. Głównym źródłem informacji są badania terenowe, uzupełnione analizą map i zdjęć lotniczych. Koryta składają się zwykle z odcinków morfodynamicznych
( ryc. 1, 2 ) tworzących określone sekwencje ( ryc. 3 ). Podstawowe dane zbierane są w odniesieniu do takich jednorodnych odcinków, wyznaczonych zwykle na mapach i zdjęciach
lotniczych według przebiegu w planie. Granice tych odcinków należy zweryfikować podczas badań terenowych.
Kartowanie odcinków morfodynamicznych i ich charakterystyka odbywa się w oparciu
o specjalną instrukcję ( patrz niżej ) i raptularz ( ryc. 16 ). Raptularz obejmuje pięć grup,
danych: 1 ) informacje wstępne, 2 ) charakterystykę koryta ( położenie, budowę geologiczną, morfometrię, profil poprzeczny, profil podłużny, brzegi, formy dna, osady, zabudowę koryta, typ koryta ), 3 ) charakterystykę hydrodynamiczną cieku, 4 ) charakterystykę
hydrodynamiczną okresu badań, 5 ) charakterystykę zlewni. Raptularz zawiera 105 infor-

Ryc. 3. Struktura koryt wybranych potoków karpackich: 1 – odcinek denudacyjny; odcinki koryta
ze względu na ich funkcję morfodynamiczną: 2 – erozji wgłębnej, 3 – transportu, 4 – depozycyjny;
odcinki koryta ze względu na ich przebieg: 5 – prosty, 6 – kręty, 7 – roztokowy; RL – skala długości
względnej
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Ryc. 1. Odcinki morfodynamiczne koryta Potoku Białego w Tatrach ( Kaszowski 1973 )

Ryc. 2. Odcinki morfodynamiczne koryta Potoku Cisowca w Bieszczadach ( Gorczyca, Wrońska-Wałach 2008 – zmienione )

Kartowanie koryt rzecznych

macji w tym 48 jakościowych i 57 ilościowych. Są to informacje podstawowe. Informacje
ilościowe służą do wyliczenia kilkudziesięciu wskaźników liczbowych użytecznych przy
analizie koryta. Specjalna instrukcja–klucz, zamieszczona poniżej, pozwala na wybór właściwej informacji i zapisanie jej w skrótowej, zakodowanej formie w odpowiedniej rubryce
formularza.
Wyjaśnienie struktury i funkcji odcinków morfodynamicznych wymaga analizy nie
tylko samego koryta, równiny zalewowej, lecz także analizy środowiska przyrodniczego
zlewni. Równolegle z badaniami terenowymi prowadzona powinna być analiza materiałów
kartograficznych, zdjęć lotniczych i innych materiałów dostarczających danych o korytach
rzek i ich zlewniach. Odpowiednie dane charakteryzujące zlewnie można zapisać w piątej,
ostatniej części raptularza. W zależności od potrzeb raptularz można nieco modyfikować.
Niezbędne informacje i szkice można zamieszczać też na jego odwrocie. Metoda ta została
wypracowana w Karpatach Polskich, a weryfikacji poddano ją w wybranych obszarach
młodoglacjalnych Polski ( Angiel 1999 ) oraz w obszarach wyżynnych i górskich poza jej
granicami ( Krzemień 1991a, 1999; Chełmicki, Krzemień 1999; Izmaiłow, Krzemień 2008 ).

Klucz do charakterystyki odcinków koryt
1. Informacje wstępne

1.1. Imię i nazwisko kartującego
1.2. Data przeprowadzenia kartowania

2. Charakterystyka koryta

Parametry i metody ich pomiarów w terenie oraz podczas prac kameralnych na mapach
i zdjęciach lotniczych, a także podstawowe przyrządy zostały omówione w dalszej części opracowania, w rozdziałach: 3, 7 i 8.
Zapis w raptularzu powinien odbywać się zawsze w kolejności odpowiadającej rozpowszechnieniu danych form lub dominacji ich cech w odcinku.
2.1. Informacje ogólne
2.1.1. Miejsce (  położenie  ) koryta w hierarchii zlewni ( dorzecza ): nazwa kartowanego cieku / nazwa cieku kolejnego, wyższego rzędu / itd.
2.1.2. Współrzędne GPS punktu początkowego odcinka
2.1.3. Współrzędne GPS punktu końcowego odcinka
2.1.4.	Roboczy numer odcinka
2.1.5. Ujednolicony numer odcinka
2.1.6.	Oznaczenie arkusza mapy topograficznej – podkładu kartograficznego
2.2. Budowa geologiczna
2.2.1. Jednostka stratygraficzna
2.2.2.Litologia i tektonika
2.2.2.1. Koryta wycięte w pokrywach
2.2.2.1.1. Rodzaj genetyczny pokrywy:
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A. zwietrzelinowa oraz pochodzenia stokowego,
B. aluwialna,
C. fluwioglacjalna,
D. glacjalna ( morenowa ),
E. inna ( podać jaka ).
2.2.2.1.2. Rodzaj pokrywy według składu mechanicznego (frakcjonalnego):
A. ilasta ( do 0,0020 mm; do +9F ),
B. pylasta ( 0,0020 do 0,0625 mm; od +9 do +4F ),
C. piaskowa ( piaszczysta ) ( 0,0625 do 2,0 mm; od +4 do –1F ),
D. żwirowa ( 2,0 do 64,0 mm; od –1 do –6F ),
E. głazowa 1 ( 64,0 do 256,0 mm; od –6 do –8F ),
F. głazowa 2 ( 256,0 do 1024,0mm; od –8 do –10F ),
G. głazowa 3 ( 1024,0 do 2048,0; od –10 do –11F ),
H blokowa ( > 2048,0 mm; > –11 F ).
2.2.2.2. Koryta wycięte w litym podłożu
2.2.2.2.1. Powierzchnia wychodni skalnych w korycie, udział wychodni
skalnych w ogólnej powierzchni koryta, szacunkowo:
A. poniżej 10%,
B. 10 – 50%,
C. 50–  90%,
D. powyżej 90%.
2.2.2.2.2. Rodzaj skał:
A – andezyt, D – dolomit, G – granit, Gn – gnejs, I – ił, K – kwarcyt, Łi – łupek ilasty, Łk – łupek krystaliczny, Łm – łupek margli margiel, P – piaskowiec, W – wapień, Z – zlepieniec itd.
sty, M –
2.2.2.2.3. Przebieg koryta w stosunku do biegu warstw skalnych (ryc. 4):
A. równoległy ( koryto podłużne ),
B. skośny,
C. prostopadły ( koryto poprzeczne ),
D. neutralny ( w skałach gruboławicowych – koryto wycięte
w obrębie jednej warstwy ).

Ryc. 4. Przebieg koryta w stosunku do biegu warstw skalnych
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2.2.2.2.4.Przebieg profilu podłużnego koryta w stosunku do upadu
warstw skalnych ( ryc. 5 ):
A. zgodny równoległy,
B. zgodny zbieżny,
C. zgodny rozbieżny,
D. niezgodny,
E. neutralny.

Ryc. 5. Przebieg profilu podłużnego koryta w stosunku do upadu warstw skalnych

2.3. Profil poprzeczny ( ryc. 6 i patrz ryc. 9 s. 23)
W odcinku profil poprzeczny może być :
A. o jednakowym kształcie, typu ... ( zapis np. A–6 ),
B. o kształcie typu ..., lokalnie typu ... ( zapis np. B–1/4 ),
C. o kształcie na przemian typu ... i ... ( np. C–4a/4/5/11 ).
19
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Ryc. 6. Typy kształtu profilu poprzecznego koryta

2.4. Profil podłużny
2.4.1. Kształt profilu podłużnego koryta wyciętego w litym podłożu ( ryc. 7 ):
A. schodkowy,
B. zębaty,
C. nieregularny,
D. wyrównany,
E. falisty.

Ryc. 7. Kształt profilu podłużnego koryta wyciętego w litym podłożu
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2.4.2. Typy profilu podłużnego koryta wyciętego w luźnym materiale ( ryc. 8 ):
A. systemy progów
B. progi rumowiskowe założone na głazach morenowych
C. wyrównane dno rumowiskowe
D. system przemiał-ploso
E. ripplemarki

Ryc. 8. Typy profilu podłużnego koryta wyciętego w luźnym materiale (przy niskich stanach wody);
na podstawie: Montgomery, Buffington 1997 (typy: A, C, D, E), Krzemień 1982 (typ B)
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2.5. Brzegi
2.5.1. Wykształcenie:
A. wyraźne,
B. niewyraźne.
Przebieg brzegów niewyraźnych wyznacza się na podstawie stopnia ich
utrwalenia roślinnością oraz świeżości osadów.
2.5.2. Wysokość najczęstsza brzegów naturalnych
Wysokość brzegów mierzona od lustra wody przy niskim stanie ( patrz
ryc. 10 s. 23 ).
Klasy wysokości [ m ]:
0,0 – 0,5
1,0 – 1,5
2,0 – 2,5
3,0 – 4,0
itd.
0,5 – 1,0
1,5 – 2,0
2,0 – 2,5
4,0 – 5,0
Przy różnej wysokości obu brzegów należy podać w raptularzu obydwie wartości z indeksami P i L
2.5.3. Nachylenie brzegów :
A. bardzo łagodnie pochylone,
B. łagodnie pochylone,
C. strome,
D. pionowe,
E. przewieszone.
2.5.4. Utrwalenie brzegów :
A. utrwalone naturalnie,
B. utrwalone sztucznie ‒ biologicznie,
C. utrwalone sztucznie ‒ technicznie,
D. nieutrwalone.
2.6. Morfometria koryta
Wskaźniki: 2.6.1. – 2.6.7. i 2.6.12. obliczane są kameralnie ze zdjęć lotniczych lub
map topograficznych
2.6.1. Rząd
2.6.2. Wysokość nad poziom morza
2.6.3. Długość koryta
2.6.4. Długość cięciwy koryta
2.6.5. Wskaźnik rozwinięcia
2.6.6. Różnica wysokości początku i końca odcinka
2.6.7. Spadek
2.6.8. Szerokość ( ryc. 9 ):
A. szerokość brzegowa koryta wb,
B. szerokość łożyska wł,
C. szerokość łożyska z równiną zalewową wrz,
D. szerokość łożyska wielkiej wody ww.
Wartość tego parametru to średnia z pomiaru–szacunku w dwóch lub trzech
przekrojach danego odcinka koryta
22
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klasy szerokości [  m  ]:
0,0  –  0,5
3,0 – 3,5
0,5 – 1,0
3,5 – 4,0
4,0 – 4, 5
1,0   –   1,5
4,5 – 5,0
1,5 – 2,0
2,0 – 2,5
2,5 – 3,0

5–6
6–7
7–8
8–9
9 – 10

10 – 12
12 – 14
14 – 16
16 – 18
18 – 20

20 – 25
25 – 30
30 – 35
35 – 40
40 – 45
45 – 50

50 – 60
60 – 70
70 – 80
80 – 90
90 – 100
itd.

Ryc. 9. Profil poprzeczny koryta, szerokości koryt; – szerokość brzegowa koryta(wb), szerokość
łożyska (wł), szerokość łożyska z równiną zalewową (wrz), szerokość łożyska wielkiej wody (ww)

2.6.9. Szerokość równiny zalewowej ( patrz ryc. 5, s. 50 )
( z indeksem L, gdy równina występuje lokalnie )
klasy szerokości [  m  ]:
0 –  2
5 – 10
20 – 50
100 – 500
2–5
10 – 20
50 – 100
> 500
2.6.10. Szerokość strefy krętości [  m  ] ( patrz ryc. 5, s. 50 )
2.6.11. Maksymalna głębokość brzegowa koryta (db) (ryc. 10)

Ryc. 10. Głębokość brzegowa koryta (db), wysokość brzegów (h)
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Wartość tego parametru to średnia arytmetyczna z pomiaru – szacunku
w dwóch lub trzech profilach w odcinku [  m  ]:
0,0 – 0,1 0,6 – 0,8 1,8 – 2,0 3,5 – 3,8
0,1 – 0,2 0,8 – 1,0 2,0 – 2,3 3,8 – 4,1
0,2 – 0,3 1,0 – 1,2 2,3 – 2,6 4,1 – 4,4
0,3 –  0,4 1,2 – 1,4 2,6 – 2,9 4,4 – 4,7
0,4 – 0,5 1,4 – 1,6 2,9 – 3,2 4,7 – 5,0
0,5 – 0,6 1,6 – 1,8 3,2 – 3,5
2.6.12. Wskaźnik kształtu koryta (  iloraz szerokości brzegowej wb i maksymalnej głębokości brzegowej db – na podstawie danych z rubryk 2.6.8.b i 2.6.11  )
2.6.13. Wskaźnik zdziczenia koryta ( ra ) [ % ]
ra =

q
lch

. 100

q ‒ liczba wysp i łach środkowych
lch ‒ długość koryta
2.7. Formy korytowe
2.7.1. Inwentarz form dna
Należy wymienić formy dna występujące w charakteryzowanym odcinku
koryta w kolejności odpowiadającej ich rozpowszechnieniu.
2.7.1.1. Formy skalne dna (  patrz rozdział 7 fot. 7, 8, 10, 11, 13, 14  ):
A. progi i systemy progów,
B. bystrza,
C. ostrogi,
D. żebra (  berda  ),
E. podłogi skalne,
F. nierówne dna skalne,
G. kotły i systemy kotłów,
H. rynny.
2.7.1.2. Formy dna zbudowane z rumowiska lub wycięte w nim (  rozdział 7,
fot. 15, 21, 27  ):
A. łachy,
B. wyspy,
C. kamieńce (  systemy łach w odcinkach zdziczenia koryta ),
D. dno rumowiskowe płaskie,
E. plosa i przemiały,
F. kotły ( dotyczy wysokogórskich odcinków koryt ),
G. progi i zwały rumowiskowe (dotyczy wysokogórskich odcinków koryt).
2.7.2. Progi i systemy progów
2.7.2.1. Liczba progów skalnych ( S ) i rumowiskowych ( R )
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2.7.2.2. Wysokość najczęstsza ( mierzona od zwierciadła wody ) [ m ]:
do 0,5
0,5 – 1,0
1,0 – 1,5
1,5 – 2,0

2,0 – 3,0
3,0 – 5,0
5,0 – 10,0
> 10

2.7.2.3. Wysokość maksymalna ( mierzona od zwierciadła wody ) [ m ]:
do 0,5
do 1,0
do 1,5

do 2,0
do 3,0
do 5,0

itd.

2.7.2.4. Przebieg progu w stosunku do biegu koryta ( ryc. 11 ):
A. poprzeczny,
B. skośny,
C. podłużny.

Ryc. 11. Przebieg progu w stosunku do biegu koryta

2.7.2.5. Rodzaj skały budującej próg:
A – andezyt, D – dolomit, G – granit, Gn – gnejs, I – ił, K – kwarcyt, Łi – łupek ilasty Łk – łupek krystaliczny, Łm – łupek marglisty,
M – margiel, P – piaskowiec, W – wapień, Z – zlepieniec itd.
Gdy próg zbudowany jest z różnych skał występujących obok siebie,
np. z wapieni, margli i dolomitów, wówczas zapisu w raptularzu dokonujemy następująco: W / M / D.
Gdy górna i dolna część progu zbudowane są z różnych skał, np. z piaskowca i łupków ilastych, wówczas zapisu w raptularzu dokonujemy
w postaci ułamkowej : P / Łi.
2.7.2.6. Przebieg progu w stosunku do warstw ( ryc. 12 ):
A. równoległy ( próg podłużny ),
B. skośny ( próg skośny ),
C. prostopadły ( próg poprzeczny ),
D. urozmaicony ( próg nieregularny ).
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Ryc. 12. Przebieg progu w stosunku do biegu warstw skalnych

2.7.2.7. Związek progu z kątem upadu warstw ( ryc. 13 ):
A. progi akordantne,
B. progi dyskordantne.

Ryc. 13. Progi — związek z upadem warstw skalnych

2.7.3. Kotły i systemy kotłów erozyjnych
2.7.3.1. Liczba kotłów wyciętych w litej skale ( S ) i w rumowisku ( R )
2.7.3.2. Głębokość najczęstsza kotłów [ m ]:
do 0,5
1,0– 2,0
> 5,0
0,5 – 1,0
2,0 – 5,0
2.7.3.3. Głębokość maksymalna [ m ]:
do 0,5
do 2
do 1
do 5
itd.
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2.7.3.4. Budowa:
A. kotły wycięte w litym podłożu ‒ marmity
B. kotły wycięte w pokrywie rumowiskowej dna.
Zapis w kolejności odpowiadającej rozpowszechnieniu: A / B lub B / A
lub A, B ( rozdział 7, fot. 15, 16 ).
2.7.3.5. Lokalizacja ( rozdział 7, fot. 15, 16 ):
A. poniżej progów skalnych,
B. na zaprożach,
C. na międzyprożach,
D. w obrębie podłóg skalnych,
E. w obrębie żeber skalnych ( berd ),
F. w zwężeniach koryta,
G. bez wyraźnej predyspozycji,
H. poniżej zwałów rumowiskowych,
I. wśród zwałów rumowiskowych,
J. inna ...
2.7.3.6. Rozmieszczenie kotłów ( rozdział 7, fot. 15, 16 ):
A. kotły pojedyncze,
B. zespoły kotłów:
a. występujące obok siebie w profilu poprzecznym koryta,
b. położone piętrowo,
c. tworzące ciągi w profilu podłużnym koryta.
2.7.4. Plosa i przemiały (przegłębienia i bystrza, ang. pools‒riffles) (rozdział 7, fot. 22)
2.7.4.1. Liczba
2.7.4.2. Najczęstsza odległość między przemiałami lub między plosami [ m ]:
50 – 100
> 200
do 5
10 – 20
20 – 50
100 – 200
5 – 10
2.7.4.3. Układ poziomy (ryc. 14  ):
A. przemiały z plosami odsuniętymi,
B. przemiały z plosami zachodzącymi na siebie,
C. przemiały i plosa o zróżnicowanym lub niewyraźnym układzie.

Ryc. 14. Plosa i przemiały — układ poziomy
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2.7.5. Podcięcia erozyjne ( rozdział 7, fot. 23, 24 )
2.7.5.1. Liczba:
L – liczba podcięć w brzegu lewym, P – liczba podcięć w brzegu prawym, W ‒ podcięcia wysp.
2.7.5.2. Długość najczęstsza [ m ]:
5 – 10
50 – 100
200 – 300
<1
10 – 50
100 – 200
300 – 500
1–5
2.7.5.3. Długość maksymalna [ m ]:
do 0,5
do 10
do 50
do 100
itd.
2.7.5.4. Wysokość najczęstsza [ m ]:
do 0,5
1–2
3–5
10 – 20
0,5 – 1,0
2–3
5 – 10
> 20
2.7.5.5. Wysokość maksymalna[ m ]:
do 0,5
do 2
do 5
do 1
do 3
itd.
2.7.5.6. Materiał dostarczany do koryta z podcięć pochodzenia:
A. zwietrzelinowego i denudacyjnego,
B. rzecznego,
C. fluwioglacjalnego,
D. glacjalnego,
E. eolicznego,
F. innego.
Frakcja:
a. ilasta ( do 0,0020 mm; do +9F ),
b. pylasta ( 0,0020 do 0,0625 mm; od +9 do +4F ),
c. piaskowa ( piaszczysta ) ( 0,0625 do 2,0 mm; od +4 do –1F ),
d. żwirowa ( 2,0 do 64,0 mm; od –1 do –6F ),
e. głazowa 1 ( 64,0 do 256,0 mm; od –6 do –8F ),
f. głazowa 2 ( 256,0 do 1024,0 mm; od –8 do –10F ),
g. głazowa 3 ( 1024,0 do 2048,0 mm; od –10 do –11F ),
h. blokowa ( > 2048,0 mm; > –11 F ).
2.7.5.7. Lokalizacja
w profilu poprzecznym:
A. lewy brzeg,
B. prawy brzeg,
C. podcięcia wysp.
w zależności od kształtu brzegu:
a. brzeg prosty,
b. brzeg wklęsły,
c. brzeg wypukły.
Zapis w kolejności odpowiadającej rozpowszechnieniu form, np.: A / b,
B / b, B / a, C / a itd.
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2.7.6. Łachy rumowiskowe i wyspy ( rozdział 7, fot. 17‒20 )
2.7.6.1. Liczba:
A. łach brzeżnych,
B. łach środkowych ( centralnych ),
C. wysp.
2.7.6.2. Długość najczęstsza łach [ m ]:
5 – 10
30 – 50
100 – 200
300 – 500
<2
2–5
> 500
10 – 30
50 – 100
200 – 300
2.7.6.3. Długość maksymalna łach [ m ]:
do 2
do 10
do 50
do 500
do 5
do 30
do 100
> 500
2.7.6.4. Szerokość najczęstsza łach [ m ]:
do 0,5
1–2
5 – 10
50 – 100
0,5 – 1
2–5
10 – 50
> 100
2.7.6.5. Szerokość maksymalna łach [ m ]:
do 0,5
do 2
do 10
do 50
> 100
do 1
do 5
do 20
do 100
2.7.6.6. Budowa ( skład frakcjonalny rumowiska budującego łachy )
Frakcja:
A. ilasta ( do 0,0020 mm; do +9F ),
B. pylasta ( 0,0020 do 0,0625 mm; od +9 do +4F ),
C. piaskowa ( piaszczysta ) ( 0,0625 do 2,0 mm; od +4 do –1F ),
D. żwirowa ( 2,0 do 64,0 mm; od –1 do –6F ),
E. głazowa 1 ( 64,0 do 256,0 mm; od –6 do –8F ),
F. głazowa 2 ( 256,0 do 1024,0 mm; od –8 do –10F ),
G. głazowa 3 ( 1024,0 do 2048,0 mm; od –10 do –11F ),
H. blokowa ( > 2048,0 mm; > –11 F ).
2.7.7. Równina zalewowa ( rozdział 7, fot. 28 )
2.7.7.1. Mikrorzeźba równiny:
A. równina płaska,
B. równina z systemem stopni,
C. równina ze starorzeczami,
D. równina z wałami przykorytowymi,
E. równina z systemem wałów poprzecznych ( scroll bars ).
2.7.7.2. Wały przykorytowe ( rozdział 7, fot. 31 ):
A. pojedyncze,
B. systemy wałów.
klasy wysokości [ m ]:
< 0,1
0,1 – 0,5
0,5 – 1,0
> 1,0
2.7.7.3. Stare koryta ( starorzecza ) równiny zalewowej
Stan zachowania:
A. ślady starych koryt,
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B. koryta pojedyncze, lokalnie występujące,
C. systemy koryt powszechnie występujących.
O przebiegu:
a. prostym,
b. zakolowym.
2.7.7.4. Pokrycie roślinnością lub użytkowanie równiny zalewowej:
A. bez pokrywy glebowo-roślinnej,
B. wiklina,
C. las,
D. łąka,
E. pole orne.
2.8. Osady ( rumowisko ) korytowe
2.8.1. Miąższość osadów [ m ]:
do 0,05
do 0,1
do 0,3
do 0,5
do 1,0
> 1,0
2.8.2. Skład mechaniczny (frakcjonalny)
2.8.2.1. Frakcja najczęstsza:
A. ilasta ( do 0,0020 mm; do +9F ),
B. pylasta ( 0,0020 do 0,0625 mm; od +9 do +4F ),
C. piaskowa ( piaszczysta ) ( 0,0625 do 2,0 mm; od +4 do –1F ),
D. żwirowa ( 2,0 do 64,0 mm; od –1 do –6F ),
E. głazowa 1 ( 64,0 do 256,0 mm; od –6 do –8F ),
F. głazowa 2 ( 256,0 do 1024,0 mm; od –8 do –10F )
G. głazowa 3 ( 1024,0 do 2048,0 mm; od –10 do –11F )
H. blokowa ( > 2048,0 mm; > –11 F )
2.8.2.2. Frakcja maksymalna
Określa się ją, mierząc średnią oś 10 największych otoczaków
w odcinku, a następnie obliczając średnią arytmetyczną.
2.8.3. Skład petrograficzny
W zlewniach fliszowych szacuje się procentowy udział otoczaków piaskowcowych. W zlewniach zbudowanych z różnych skał określa się procentowy
udział otoczaków jednego rodzaju petrograficznego, najbardziej rozpowszechnionego w danej zlewni.
Klasy udziału procentowego:
do 10%
50 – 90%
10 – 50%
> 90%
2.8.4. Ułożenie składników rumowiska oraz struktury sedymentacyjne dna ( rozdział 7, fot. 25, 26 )
W przypadku rumowiska frakcji żwirowej i głazowej:
A. ułożenie chaotyczne,
B. pojedyncze otoczaki wykazują imbrykację i lineację,
C. powszechnie otoczaki wykazują imbrykację i lineację,
W przypadku rumowiska frakcji piaskowej i drobniejszej oznacza się struktury sedymentacyjne dna:
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D. dno płaskie, bez ripplemarków,
E. pojedyncze ripplemarki ( rozdział 7, fot. 33 ),
F. powszechnie występujące ripplemarki,
G. fałdy poprzeczne ( transvere bars ),
H. inne struktury.
2.8.5. Uzbrojenie ( opancerzenie ) dna ( rozdział 7, fot. 25, 27 ):
A. brak,
B. tylko w ławicach brzeżnych,
C. tylko w ławicach środkowych,
D. powszechne.
Opancerzenie rejestrujemy w formie ułamka, przy czym w liczniku notujemy
frakcję opancerzającą, w mianowniku zaś frakcję opancerzaną:
D

60 – 100 mm
2 – 5 mm

2.9. Zabudowa koryta
2.9.1. Sposób zabudowy i obudowy ( rozdz. 7, fot. 29, 30 )
Należy wymienić rodzaje budowli lub w formie zwięzłego hasła określić system hydrotechnicznej zabudowy koryta.
2.9.1.1. Liczba budowli hydrotechnicznych
2.9.1.2. Wysokość budowli
2.9.1.3. Szerokość budowli
2.9.1.4. Długość budowli
2.9.1.5. Rodzaj budulca np. bloki i głazy piaskowcowe, beton
2.9.1.6. Rok zabudowy
2.9.1.7. Stan zachowania
2.9.1.8. Stopień wypełnienia zbiornika
2.10. Typ koryta ( ryc. 15 )
Wydzielany jest według czterech kryteriów głównych :
A. przebiegu koryta w planie ( układu poziomego ),
B. rodzaju podłoża, w którym koryto jest wycięte,
C. obecności równiny zalewowej,
D. stabilności poziomej koryta.
Przyjęta została następująca zasada oznaczenia typów koryt:
Litera duża dla oznaczenia brzegów: S – skalne, A – aluwialne; jeśli oba brzegi są
jednorodne – jedna duża litera S lub A; jeśli brzegi są różne – dwie duże litery: S A
Litera mała do oznaczenia dna: s – skalne, a – aluwialne
Mała litera r ‒ dla oznaczenia rumowiska w korycie
Duża litera C – dla oznaczenia koryt przeobrażonych przez człowieka
Odcinek koryta może być jednorodny pod względem typu, oznaczany np. 2e, 2e–C, 4b,
albo złożony z fragmentów koryt różnego typu, co oznacza się np.: 1b/4a/5b.
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3. Charakterystyka hydrodynamiczna cieku

3.1. Fala stojąca
3.1.1. Zachowanie się fali:
A. nie tworzy się,
B. przemieszcza się z biegiem i bardzo szybko zanika,
C. przemieszcza się z biegiem i stosunkowo wolno zanika, przemieszcza się
również w górę cieku, szybko zanikając,
D. przemieszcza się również w górę cieku, stosunkowo wolno zanikając.
Falę stojącą obserwujemy w kilku punktach odcinka, zawsze w nurcie.
3.1.2. Prędkość rozchodzenia się fali
3.2. Maksymalne stany wody
3.2.1. Źródło informacji:
A. wywiad,
B. znaki wielkiej wody na filarach mostowych,
C. ślady wielkiej wody na równinie zalewowej i in. ( rozdział 7, fot. 28 ).
3.2.2. Wartość stanu wody i data jego wystąpienia
3.2.3. Sposób pomiaru

4. Charakterystyka hydro-meteorologiczna okresu badań
4.1. Stany wody
4.1.1.Aktualne:
A. głęboka niżówka,
B. niżówka,
C. nieco podwyższone,
D. podwyższone.
4.1.2. W okresie poprzedzającym badania
4.1.3. Podczas ostatniej wielkiej powodzi

5. Charakterystyka morfometryczna zlewni

Parametry wyznaczane są kameralnie z map ( patrz rozdział 3 ).
5.1. Powierzchnia zlewni
5.2. Maksymalna długość zlewni
5.3. Wskaźnik kształtu zlewni
5.4. Długość sieci dolinnej
5.5. Gęstość sieci dolinnej
5.6. Stała integracji
5.7. Powierzchnia zalesiona
5.8. Wskaźnik zalesienia
5.9. Powierzchnia użytków zielonych
5.10. Powierzchnia gruntów ornych i in.
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B. RAPTULARZ KOŃCOWY DO KARTOWANIA KORYT
Maria Kamykowska, Ludwik Kaszowski, Kazimierz Krzemień
Raptularz do kartowania odcinków koryt wypełnia się w terenie, po przejściu całego
odcinka koryta. Aby to dobrze wykonać, trzeba zarezerwować sobie około 45 min. Większość parametrow dotyczących samego koryta i rumowiska korytowego należy zebrać
z początku, środka i końca odcinka. Informacje o formach korytowych i budowlach
hydrotechnicznych oraz frakcji maksymalnej rumowiska zbierane są na całej długości
odcinka koryta. Aby dobrze wypełnić zaproponowany formularz, należy zebrać z całego
odcinka wiele niezbędnych do tego informacji. Autorzy opracowania proponują zebranie
ich w notatniku lub wypełnienie podczas kartowania terenowego jednego z dwóch roboczych raptularzy, które następnie umożliwią wypełnienie raptularza końcowego. Przykłady czystych i wypełnionych raptularzy roboczych zamieszczamy poniżej (ryc. 16–20).
Na odwrocie raptularza końcowego można zapisywać uwagi odnoszące się do badanego
odcinka koryta.
Istotą kartowania jest nanoszenie na mapę zweryfikowanych granic odcinków koryta,
stanowisk pomiaru składu frakcjonalnego i petrograficznego rumowiska, punktów
hydrometrycznych oraz dużych zmian przebiegu koryta. Na szczegółowych mapach oraz
w przypadku dużych koryt rzecznych możliwe jest także nanoszenie pojedynczych form,
jeżeli istnieje taka potrzeba. Zwykle jednak, z powodu braku miejsca, nie nanosimy form
na mapę. W drugim etapie wypełniamy ostateczny raptularz dla danego odcinka koryta.
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B. Raptularz końcowy do kartowania koryt
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C. RAPTULARZE ROBOCZE
Kazimierz Krzemień, Elżbieta Gorczyca, Mateusz Sobucki
Raptularze robocze wynikają z doświadczeń terenowych i stosowanie ich powinno ułatwiać wypełnienie raptularza końcowego. Informacje w nich zawarte mogą być przydatne
w dalszych etapach opracowań. Zawierają bowiem podstawowe nieuśrednione dane
odnośnie badanego odcinka koryta.

Ryc. 18. Raptularz roboczy uproszczony według K. Krzemienia ( wersja wypełniona w terenie )
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Ryc. 20. Raptularz roboczy rozszerzony według E. Gorczycy i M. Sobuckiego ( wersja wypełniona
w terenie )

Raptularz końcowy wypełniany jest w terenie na końcu badanego odcinka. Uśrednione
i uogólnione informacje dla całego odcinka przygotowywane są na podstawie raptularza
roboczego. Do zbierania danych podczas prac terenowych można wybrać jedną z dwu
zaproponowanych wersji raptularzy roboczych, modyfikując je w razie potrzeby ( ryc. 17
lub ryc. 19, wypełnione – ryc. 18 i 20 ). Komentarz do danego odcinka można zapisywać na
odwrocie raptularza. Raptularz roboczy warto zachować wraz z raptularzem końcowym.
Podczas prac terenowych należy wykonywać dokumentację fotograficzną. Jeżeli w danym
odcinku wykonujemy analizę rumowiska na próbie 100 otoczaków według metody Wolmana, wyniki pomiarów należy zapisywać w specjalnym notatniku. Należy notować także
dodatkowe spostrzeżenia, nieobjęte raptularzem końcowym, które mogą okazać się bardzo przydatne podczas opracowania kameralnego do interpretacji danych liczbowych.
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Ryc. 17. Raptularz roboczy uproszczony według K. Krzemienia ( wersja do wypełnienia ).Raptularz ten służy do zbierania informacji o odcinku koryta
podczas prac terenowych

C. Raptularze robocze
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Rozdział 3

Parametry morfometryczne zlewni
i koryt rzecznych w badaniach
systemu fluwialnego
Michał Łyp

W badaniach geomorfologicznych podstawową rolę odgrywa dokładne rozpoznanie
skali, kształtu i wzajemnego stosunku form powierzchni Ziemi, a więc ich morfometrii ( Klimaszewski 1978 ). Na jej postawie prowadzone są dalsze rozważania nad środowiskowymi uwarunkowaniami form rzeźby, ich genezą, wiekiem, morfodynamiką
i kierunkami rozwoju. Systemowe podejście w geomorfologii wymaga rozważania wyróżnionych przestrzennie układów naturalnych, a więc dających się określić zarówno pod
względem granic przestrzennych, jak i czynników determinujących sposób przepływu
materii i energii przez system.
Jednym z najczęściej wyróżnianych systemów w geomorfologii jest zlewnia, czyli
naturalny układ otwarty, w którym odbywa się przepływ wody, roztworów i materiału
klastycznego ( Allen 2000 ). Ów układ jest zmienny w czasie ( Dobija, Dynowska 1975 ),
a więc jest układem dynamicznym, w którym czynniki przyrodnicze są zmienne zarówno
pod względem rodzaju, jak i natężenia ( Korpak et al. 2008 ). Na morfodynamikę zlewni
oddziałuje szereg elementów środowiska przyrodniczego, takich jak: budowa geologiczna,
klimat, stosunki wodne, rzeźba terenu, gleby i szata roślinna. Rodzaj, skala i charakterystyka czasowa transportu materiału w obrębie zlewni modyfikowane są poprzez czynniki
nieklimatyczne.
Naturalnymi drogami transportu wody i materiału w zlewni są koryta rzeczne. Ich
kształt ( shape ), profil podłużny ( profile ) i układ ( pattern ) są przestrzennie zróżnicowane
na skutek zmienności cech środowiska przyrodniczego. Co więcej, są one zmienne także
w czasie, gdyż inna jest dynamika koryt w okresie wysokich stanów wody ( przy przepływach pełnokorytowych ) i przy stanach niskich ( niżówkach ) ( Leopold, Wolman 1957 ).
W badaniach fluwialnych często wykorzystywanym obiektem są odcinki morfodynamiczne ( Kaszowski, Krzemień 1977, 1979; Montgomery, Buffington 1997 ). Są to jednorodne pod względem wybranej cechy fragmenty koryt rzecznych, odzwierciedlające
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przestrzenne zróżnicowanie procesów korytotwórczych warunkowanych czynnikami
środowiskowymi oraz funkcjonalne powiązania systemu fluwialnego.
Naturalne tendencje ewolucji koryt rzecznych i zlewni wraz z antropogenicznymi przemianami stanowią skomplikowany układ powiązań, który w istotny sposób wpływa na
warunki życia społeczności ( Thorne 1998 ). Tylko rozważne zarządzanie środowiskiem
przyrodniczym, poprzedzone szczegółowym poznaniem jego cech, wrażliwych na degradację elementów oraz zakresu zmienności, a więc także możliwych w przyszłości zmian,
umożliwi dalszy społeczno-gospodarczy rozwój terenów położonych w dnach dolin
rzecznych.
W związku z powyższym w niniejszym opracowaniu za cel przyjęto przedstawienie parametrów morfometrycznych zlewni i koryt rzecznych, które jako pozaklimatyczne czynniki
środowiskowe decydują o strukturze i dynamice systemu fluwialnego. Badania parametrów zlewni i koryt rzecznych prowadzi się najczęściej w oparciu o zdjęcia lotnicze, mapy
topograficzne, inne opracowania kartograficzne oraz materiały hydrologiczne poparte
pracami terenowymi ( Leopold, Wolman 1957; Schumm 1977; Kaszowski, Krzemień 1986;
Richards 1990 ). W metodzie badań struktury i dynamiki koryt rzecznych opracowanej
w krakowskim ośrodku geomorfologicznym zalecane są pomiary na mapach w skalach:
1: 25 000 oraz 1:100 000 ( Kamykowska et al. 1999 ) lub dla wybranego odcinka koryta
w skalach większych.

Parametry morfometryczne zlewni
Wśród podstawowych parametrów morfometrycznych zlewni wyróżnić możemy parametry proste, będące bezpośrednią miarą interesującej nas cechy fizycznej badanego obiektu
oraz parametry zagregowane, łączące w sobie kilka wartości czynników środowiskowych.
Do pierwszej grupy zaliczyć możemy: powierzchnię zlewni, maksymalną długość zlewni,
długość wododziału, długość sieci dolinnej i powierzchnię zalesioną, użytków zielonych
oraz gruntów ornych, średnie nachylenie stoków, średnią wysokość zlewni i ekspozycję. Do grupy drugiej należą takie parametry, jak: wskaźnik kształtu zlewni, gęstość sieci
dolinnej, stała integracji i wskaźnik zalesienia. Istotą parametrów jest syntetyczne ujęcie
ciągłej powierzchni zlewni za pomocą charakterystyk liczbowych, które następnie mogą
służyć do badania związków pomiędzy wykształceniem zlewni a rodzajem i natężeniem
procesów fluwialnych, bądź też dla porównań pomiędzy różnymi systemami. Część parametrów może być określana zarówno w odniesieniu do całej zlewni, jak i do jej wydzielonych fragmentów, co jest konsekwencją przyjęcia odcinka morfodymanicznego jako
elementarnego obiektu badań. Każdy odcinek koryta posiada swoją zlewnię, przy czym
może ona być interpretowana w dwojako. Jako zlewnię odcinkową cząstkową traktować
należy część zlewni całkowitej, określonej działem wodnym zamkniętym w początkowym
i końcowym punkcie danego odcinka. Zlewnia odcinkowa charakterystyczna to część
zlewni całkowitej, która wywiera wpływ na cechy danego odcinka. Jest to więc łączna
zlewnia wszystkich wyżej leżących odcinków do punktu początkowego danego odcinka.
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Powierzchnia zlewni ( catchment area ), oznaczana symbolem A ( Dobija, Dynowska
1975; Kaszowski, Krzemień 1977; Gardiner 1990 ) lub A d ( Leopold, Wolman 1957; Teisseyre
1991a ), jest głównym parametrem determinującym dynamikę oraz przestrzenną strukturę
całego rozpatrywanego systemu fluwialnego. Zarówno przebieg procesów, jak i skala form
mogą się zdecydowanie różnić w zależności od wielkości zlewni. W małych zlewniach
reakcja systemu na wysoki opad będzie w dużym stopniu zależała od nieklimatycznych
czynników środowiskowych, takich jak budowa geologiczna, użytkowanie terenu itp.
( Dobija, Dynowska 1975 ). Duże zlewnie charakteryzują się znacznie większym potencjałem retencyjnym, a więc dynamika
odpływu ze zlewni jest określana
funkcją znacznie bardziej skomplikowaną. Zgodnie z określonym przez
R. Hortona ( 1945 ) i A. Strahlera ( 1957 )
prawem powierzchni zlewni, średnia
powierzchnia zlewni rośnie z kolejnymi rzędami w postępie geometrycznym o stałym ilorazie, zwanym
współczynnikiem powierzchni R a. Na
przykład dla zlewni górnej Wisłoki,
wartość tego wskaźnika wynosi 3,92
( Świder 1999 ) ( ryc. 1 ).
Pomiary powierzchni wykonuje się
najczęściej poprzez pomiar na mapie
Ryc. 1. Zależność pomiędzy wielkością a rzędem
topograficznej z wykorzystaniem pla- zlewni Wisłoki (Świder 1999, zmienione)
nimetru, bądź oprogramowania G I S
lub innych programów, np. ImageJ.
W przypadku planimetrowania, a także stosowania programów graficznych, badacz
musi się liczyć ze sporą pracochłonnością pomiaru oraz zależnością dokładności pomiaru od skali mapy, na jakiej wykonywany jest pomiar. Dokładność pomiaru
w przypadku zastosowania oprogramowania G I S uzależniona jest od rozdzielczości
przestrzennej numerycznego modelu terenu ( N M T ) oraz techniki, w jakiej został on
wykonany ( Rayburg et al. 2008 ). Niezależnie od techniki pomiaru szczególne trudności mogą wystąpić przy określaniu granicy zlewni w obszarach o minimalnych nachyleniach, np. na torfowiskach w obrębie nizin lub kotlin śródgórskich. Dodatkowo
w obszarach o dużych deniwelacjach, szczególnie w strefie wysokogórskiej, rzeczywista
powierzchnia terenu może się istotnie różnić od powierzchni pomierzonej na mapie,
a więc w rzucie na powierzchnię płaską. Można wówczas zastosować poprawkę poprzez
podzielenie zmierzonej powierzchni na mapie przez wartość bezwzględną cosinusa kąta
średniego nachylenia terenu ( tab. 1 ).
W niektórych publikacjach wykorzystywany jest parametr P ‒ długości wododziału
( watershed lenght ) ( ryc. 2 ). Z racji jego znaczenia fizycznego, wykorzystanie tego parametru wymaga szczególnej uwagi, gdyż zmierzona wartość w dużym stopniu zależy od
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Tabela 1. Obliczanie powierzchni
Zlewnia

Powierzchnia topograficzna (A )

Średnie nachylenie zlewni

Powierzchnia rzeczywista ( Arzecz. )

Różnica
∆A = Arzecz. – A

Zasypnica

5,96 km2

16,6 o

6,22 km2

0,26 km2

Ryc. 2. Porównanie kształtu zlewni o podobnej długości maksymalnej

subiektywnej interpretacji badacza, skali mapy lub rozdzielczości NMT na jakim wykonywany jest pomiar ( Lambor 1971; Jarvis, Clifford 1990; Gardiner 1990 ).
Wartości tego parametru w ograniczonym stopniu nadają się do bezpośrednich porównań, niemniej stosunkowo dobre rezultaty osiąga się, wykorzystując długość wododziału
do konstrukcji zagregowanych wskaźników charakteryzujących zlewnię ( np. w powiązaniu z powierzchnią zlewni bądź długością sieci dolinnej ).
O wiele częściej wykorzystywanym parametrem zlewni jest jej długość maksymalna
( maximum catchment lenght ), oznaczana symbolem L a ( Dobija, Dynowska 1975; Kaszowski, Krzemień 1977; Gardiner 1990 ). Jest to równocześnie parametr o najbardziej zróżnicowanej definicji. Najczęściej jest to odległość w linii prostej pomiędzy zamknięciem zlewni
( ujściem cieku ) lub dla odcinka – pomiędzy punktem początkowym odcinka a najdalej
wysuniętym punktem wododziału ( Kamykowska et al. 1999 ).
46

Parametry morfometryczne zlewni i koryt rzecznych w badaniach systemu fluwialnego

Wśród wielu parametrów charakteryzujących kształt zlewni często wykorzystywany
jest wskaźnik kształtu zlewni F b ( catchment shape index ), czyli iloraz powierzchni zlewni
i kwadratu maksymalnej długości zlewni. Możliwe jest obliczenie wskaźnika zarówno dla
zlewni całkowitej, jak i dla zlewni odcinkowej.
F b = A  /  L a2 [ wartość bezwymiarowa ]
Wskaźnik ten ma duże znaczenie w obliczeniach potencjalnej energii w zlewni, gdyż
jego wartość określa czas koncentracji, wielkość kulminacji i czas trwania spływu wód
w zlewni ( Lambor 1971 ). Im zlewnia jest bardziej wydłużona, tym dłuższy jest czas formowania się przepływów o najwyższym potencjale morfogenetycznym.
Szereg wskaźników charakteryzujących zależności pomiędzy siecią dolinną
a powierzchnią zlewni i interpretowanych w klasycznych badaniach geomorfologicznych,
jest także wykorzystywanych w analizach hydrologicznych. Typowym przykładem wykorzystania tych wskaźników jest parametryzacja zlewni w procesie modelowania hydrologicznego – w modelach typu opad–odpływ, np.: M I K E - N A M, Hec-H M S ( Scharffemberg,
Fleming 2008 ). W modelach tych za tempo transformacji opadu w odpływ odpowiada
m.in. długość sieci dolinnej i jej gęstość.
Długość sieci dolinnej L v ( valley system lenght ) jest miarą rozczłonkowania powierzchni
terenu, informującą o możliwości odprowadzania wód ze zlewni ( Dobija, Dynowska
1975 ). Pomiary prowadzimy bezpośrednio na mapach topograficznych. Parametr ten
uzyskujemy poprzez zmierzenie długości wszystkich cieków zlewni całkowitej, bądź też
określonych zlewni odcinkowych. Jako początek doliny powinno się uznawać miejsce na
przedłużeniu linii cieku w kierunku granicy zlewni, w którym występuje ostatnie wyraźne
wygięcie poziomic.
L v = ∑  l v [ km ]
Długości dolin poszczególnych rzędów są ze sobą powiązane zgodnie z prawem długości dolin ( Strahler 1957 ), według którego średnia długość dolin rośnie razem z rzędem
w postępie geometrycznym o stałym ilorazie, zwanym wskaźnikiem długości R l. Jeżeli
wartości tego wskaźnika nie mieszczą się w przedziale 2,1 ‒ 2,9, określonym przez R. Hortona ( 1945 ), to należy doszukiwać się szczególnych czynników kontrolujących rozwój sieci
dolinnej. Mogą to być: uwarunkowania strukturalne, aktywność neotektoniczna, znaczne
różnice w użytkowaniu terenu zlewni. Opisywane prawo nie jest spełnione np. w zlewni
Wisłoki ( Świder 1999 ) ( ryc. 2 ), gdzie zróżnicowana skala odmłodzenia rzeźby zdecydowała o niskiej wartości wkaźnika R l.
Wartość wskaźnika w dużym stopniu zależy od interpretacji początków dolin, a więc
pomiary powinny być prowadzone przez jedną osobę. Pomiary można prowadzić w odniesieniu do zlewni całkowitej oraz zlewni odcinkowej.
Wskaźnik – gęstość sieci dolinnej D v ( valley density ) ( Dobija, Dynowska 1975, Kamykowska et al. 1999 ), zwany czasami gęstością sieci hydrograficznej ( Lambor 1971 ) uzyskujemy poprzez odniesienie długości sieci dolinnej do powierzchni zlewni.
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D v = L v  /  A [ km / km2 ]
Wskaźnik ten należy do najczęściej stosowanych w badaniach fluwialnych. W stosunku
do poprzedniego ma taką zaletę, że pozwala na porównania pomiędzy zlewniami, uniezależniając wartość od wielkości zlewni. Staje się przez to szczególnie przydatny w rozważaniach nad rzeźbą obszarów w różnych stadiach rozwoju bądź o odmiennych typach rzeźby.
Odwrotnością wskaźnika D v jest stała integracji C, która wyraża wielkość powierzchni
zlewni przypadającą na jednostkę długości doliny. Obliczana jest zarówno dla zlewni całkowitej, jak i dla zlewni odcinkowej.

Parametry morfometryczne koryt rzecznych
Zróżnicowanie trójwymiarowego kształtu koryta rzecznego, w profilu poprzecznym,
podłużnym oraz w planie jest uwarunkowane wieloma czynnikami, takimi jak: podłoże
geologiczne, aktywność tektoniczna, reżim hydrologiczny itd. Wszystkie wymienione
składowe, łącznie z parametrami koryta, decydują o jego stanie dynamicznym, czyli
o zespole działających procesów, które poprzez sprzężenia zwrotnie tworzą dynamiczny,
otwarty układ fizyczny o skomplikowanej strukturze ( Schumm 1977 ). Składowymi układu
są elementarne odcinki koryta różnicujące się ze względu na właściwości morfostatyczne
oraz pełnienie różnych funkcji morfodynamicznych ( Kaszowski 1975 ). Są to tzw. odcinki
morfodynamiczne. Chcąc dobrze poznać cechy koryta rzecznego, należy uwzględnić
jego hierarchiczną strukturę oraz powiązania w obrębie badanego układu. W związku
z powyższym zalecane jest dokonywanie parametryzacji koryt jako całości ( parametry całkowite ) oraz w podziale na pojedyncze
odcinki ( parametry odcinka ). W celu
uchwycenia relacji przestrzennych
pomiędzy określonym odcinkiem a obszarem zlewni, która na niego bezpośrednio oddziałuje, wykorzystuje się
parametry kumulatywne, czyli parametry koryta powyżej punktu początkowego danego odcinka ( ryc. 3 ).
Podstawowym sposobem określenia
względnej wielkości cieku lub doliny
jest określenie ich rzędu, ( stream / valley order ). Szczegółowe badania zależności rzędu cieku i parametrów koryt
oraz zlewni rozpoczęto w Stanach Zjednoczonych. Obecnie najpopularniejszą
Ryc. 3. Zależność pomiędzy średnią długością dolin,
a ich rzędem w zlewni Wisłoki (Świder 1999, zmiemetodą określania rzędu cieku / koryta /
nione)
doliny jest właśnie metoda Hortona‒
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Strahlera ( 1957 ). Polega ona na przypisaniu kolejnych numerów cieków od źródeł do ujścia
w nawiązaniu do organizacji sieci rzecznej (  ryc. 3 ). Cieki ( koryta, doliny ) I rzędu to te, które
nie posiadają dopływów ( dolin bocznych ). Z połączenia dwóch cieków I rzędu powstaje
ciek II rzędu. Ciek rzędu n powstaje zatem z połączenia dwóch równorzędnych cieków
rzędu n-1. Określenia rzędu cieku lub doliny dokonuje się na podstawie analizy mapy
topograficznej lub wykorzystując automatyczną funkcję oprogramowania G I S. W zależności od wybranej metody, skali podkładu topograficznego oraz rozdzielczości N M T
rzędy cieków będą różne, przy czym nawet zbieżność wyników nie gwarantuje właściwego
odwzorowania rzeczywistości. L. Leopold et al. ( 1964 ) wykazali, iż cieki I rzędu, wyznaczone na podkładzie topograficznym w skali 1 : 31 000, w rzeczywistości odpowiadają
ciekom V rzędu.
Długość koryta L ch [  m  ] bądź odcinka koryta l ch określa się poprzez pomiar na podkładzie topograficznym, N M T, zdjęciu lotniczym lub też poprzez pomiar bezpośredni ( ryc. 4 ).
W terenie często wykorzystuje się tzw. metodę krokową, a w przypadku prac hydrotechnicznych wymagana jest dokładność pomiaru uzyskiwana poprzez pomiar taśmą
mierniczą lub technikami geodezyjnymi. Podczas pomiarów długości koryt, szczególnie
w obszarach górskich, należy mieć świadomość, iż wartość zmierzona różni się od wartości rzeczywistej zależnie od spadku koryta. Jest to jednak w większości przypadków wartość
pomijalna (przy spadku 1% na 1000 m długości koryta różnica wynosi 15,4 m).

Ryc. 4. Zlewnia Zasypnicy z podziałem cieków na rzędy wg Hortona‒Strahlera (1957) oraz schemat
ideowy odcinka morfodynamicznego
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Długość cięciwy koryta L s [ m ] i odcinka l s jest odległością między punktem początkowym i końcowym badanego układu, mierzoną w linii prostej. Pomiaru dokonujemy
w tym przypadku na podkładach topograficznych. Poprzez podzielenie długości koryta
przez długość jego cięciwy otrzymujemy bezwymiarowy parametr: wskaźnik rozwinięcia
koryta U ( u dla odcinka ).
U = L Ch / L s
Szerokość koryta bywa zróżnicowana w dużym zakresie, zarówno gdy rozpatrujemy
koryto na całej jego długości, jak i w poszczególnych odcinkach. Szczególnie duże różnice
szerokości na niewielkich dystansach spotykane są w miejscach skokowych zmian cech
elementów środowiskowych, np. poniżej dopływów bocznych, na granicach litologicznych podłoża. Parametr szerokości koryta w Ch określany jest dla każdego z odcinków
poprzez pomiar w punktach początkowym i końcowym, a następnie wartość pomiaru jest
uśredniana. Wartość szerokości podawana jest w metrach. Jeżeli w danym odcinku różnice szerokości są znaczne, należy uśrednić wartość pomiarów z kilku punktów. Pomiarów szerokości dokonuje się na podstawie zdjęć lotniczych lub w terenie.
Inne parametry o podobnej genezie to szerokość równiny zalewowej w p i szerokość
strefy rozwinięcia koryta ( strefy meandrowania ) w s. Obie wartości mierzone są na zdjęciu lotniczym, mapie topograficznej lub N M T, a ich wartości ekstremalne podawane są
w metrach ( ryc. 5 ). Dla w p zalecane jest stosowanie przedziałów wartości: do 5 m, 5 – 10 m,
10 – 20 m, 20 – 30 m, 30 – 50 m, 50 – 100 m oraz powyżej 100 m. Wartość w s uzyskujemy
poprzez pomiar odległości pomiędzy krzywymi łączącymi wierzchołki
zakoli prawo- i lewobrzeżnych. Jest
to więc w przybliżeniu wartość amplitudy dwóch sąsiednich zakoli ( ryc. 5 ).
Wysokość koryta H [ m n.p.m. ]
( channel altitude ) należy do podstawowych parametrów fizycznogeograficznych. Określana jest zarówno
w stosunku jako parametr całkowity,
jak i odcinkowy ( h ). Podawana jest dla
profilów początkowego i końcowego.
W przypadku pomiarów kolejnych
odcinków wystarczy pomiar wysokości punktu początkowego ( z wyjątkiem odcinka ostatniego ). Wysokość
końcowa odcinka n jest bowiem
wysokością początkową odcinka n + 1.
Pomiary H wykonujemy na mapach
topograficznych, N M T lub podczas
Ryc. 5. Plan koryta rzecznego. Objaśnienie symboli
w tekście
niwelacji terenowej.
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Jednym z najczęściej wykorzystywanych oraz dostarczającym bardzo ważnej informacji jest parametr spadku
podłużnego koryta ( channel slope ) S,
którego jednostką są [ ‰ ] lub [ m / km ]
( ryc. 6 ).
Jest to iloraz różnicy wysokości
Ryc. 6. Profil podłużny koryta rzecznego. Objaśnienie symboli w tekście
punktów początkowego i końcowego
badanego koryta ∆ H do długości
koryta L ch.
S = ∆ H / L ch [ ‰ ] lub [ m / km ]
Na podstawie tego parametru i jego stosunku do przepływu pełnokorytowego
L. B. Leopold i M. G. Wolman ( 1957 ) skonstruowali jeden z najważniejszych wykresów
w geomorfologii fluwialnej. Wskazuje on, iż typ koryta oraz zespół kształtujących go procesów są w bardzo dużym stopniu determinowane właśnie parametrem S i wielkością
przepływu. Zróżnicowanie spadku koryta rzeki pozwala na interpretację typologiczną
koryt. Koryta o gwałtownych załamaniach spadków cechują obszary o zróżnicowanej litologii, ale także są typowe dla rzek roztokowych, gdzie w obszarze pojedynczego odcinka
morfodymanicznego obserwujemy odcinki o dużym spadku ( przemiały ) oraz o małym
spadku ( plosa ). Wyrównanym spadkiem w długich odcinkach charakteryzują się koryta
stabilne, co jednak było często powodem nadinterpretacji podczas projektowania regulacji koryt cieków górskich. Skutkiem wyrównywania spadku stało się zaburzenie naturalnych procesów fluwialnych i zakłócenie naturalnej dynamiki cieków.
Parametrem, który osiąga duże zróżnicowanie wartości często na niewielkich dystansach jest maksymalna głębokość koryta D Ch. Uwarunkowania głębokości koryta najczęściej doszukiwać się można w zróżnicowaniu litologii podłoża skalnego koryta oraz
materiału budującego brzegi. Wartość parametru podajemy dla każdego odcinka koryta
w punktach początkowym i końcowym na postawie pomiaru w terenie ( ryc. 7 ). W wielu przypadkach,
gdy kartowane są koryta średnich
i dużych rzek, głębokość maksymalna
jest trudna do pomiaru. Dla właściwego określenia parametru konieczne
byłoby wykonanie profilu poprzecznego przez całe koryto. Stąd najczę- Ryc. 7. Profil poprzeczny koryta rzecznego. Objaśnienie symboli w tekście
ściej maksymalną głębokość koryta
określamy w terenie poprzez pomiar
maksymalnej głębokości brzegowej
koryta. Pomiaru wówczas dokonujemy po stronie brzegu wklęsłego, a więc dokładnie
tam, gdzie najczęściej można się spodziewać głębokości największych.
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W przypadku analiz hydraulicznych, skupionych na określeniu przyczyn i procesów
kształtujących koryta rzeczne, typowym parametrem ściśle powiązanym z głębokością
koryta jest pole przepływu bądź jego pochodne: obwód zwilżony, promień hydrauliczny
itd. W badaniach terenowych, takich jak kartowanie geomorfologiczne koryt, są one jednak trudne do określenia bez szczegółowych pomiarów. Stąd stosuje się pewne uproszczenia konstruowane z myślą o szerokim zakresie badań geomorfologii fluwialnej.
Kompleksowym parametrem uwzględniającym zarówno głębokość, jak i szerokość
koryta jest wskaźnik kształtu koryta f Ch. Konstrukcja tego bezwymiarowego wskaźnika
oparta jest na ilorazie średniej szerokości brzegowej i średniej głębokości koryta, określonych dla pojedynczego odcinka ( ryc. 8 ).

Ryc. 8. Wskaźnik kształtu koryta na przykładzie dwóch profili poprzecznych koryta rzecznego.
Objaśnienie symboli w tekście

Przy interpretacji powyższego parametru konieczne jest jednak korzystanie ze wskaźników pierwotnych celem uniknięcia błędnych wniosków. Wskaźnik kształtu koryta może
przyjmować te same wartości w przypadku zróżnicowanych morfodynamicznie koryt np.
rzeki roztokowej oraz szerokiej rzeki o biegu sinusoidalnym. Dla pełnego rozpoznania
koryta konieczne jest zebranie liczbowych charakterystyk, których właściwa interpretacja
umożliwi pełniejsze zrozumienie form i procesów fluwialnych. W trakcie kartowania terenowego dla każdego odcinka określa się charakterystyki:
– form akumulacyjnych: łach środkowych ( centralnych ) i bocznych, wysp, układów
ploso-przemiał,
– form erozyjnych: podcięć brzegowych, progów, kotłów,
– obiektów i urządzeń hydrotechnicznych: opasek brzegowych, progów przeciwerozyjnych, jazów, zapór, stopni, kierownic i ostróg.
Formy akumulacyjne charakteryzujemy za pomocą ich liczby, długości najczęstszej,
długości maksymalnej, szerokości najczęstszej, szerokości maksymalnej, wysokości oraz
charakterystyki rumowiska. Duża ich liczba wskazuje na znaczny zasób materiału dostępnego do transportu aluwialnego oraz dużych wahaniach przepływów w obrębie koryta.
52

Parametry morfometryczne zlewni i koryt rzecznych w badaniach systemu fluwialnego

Koryta tego typu nazywamy aluwialnymi. Brak form akumulacyjnych wskazuje na erozyjny typ dynamiki koryta bądź na prowadzenie zabiegów regulacyjnych.
Formy erozyjne, charakteryzowane podobnie jak formy akumulacyjne, wskazują na
tendencję do pogłębiania koryta, będącą skutkiem naturalnych procesów bądź reakcji na
prowadzone prace regulacyjne w niżej położonych odcinkach koryta.
Wskutek naturalnych tendencji do uzyskiwania równowagi w korytach rzecznych po
okresie intensywnej ingerencji człowieka w systemy fluwialne, często obserwowanym
procesem jest dziczenie koryta. Jest to naturalne powstawanie łach, a następnie wysp
w obrębie koryt rzecznych. Miarą tego procesu jest wskaźnik zdziczenia koryta r a, który
informuje o stanie obecnym, ale pośrednio także o dynamice transportu rumowiska
w korycie rzecznym. Wskaźnik zdziczenia koryta oblicza się jako liczbę form aluwialnych
w badanym odcinku morfodynamicznym na 1 km koryta.

Niemorfometryczne parametry
Oprócz wyżej opisanych parametrów morfometrycznych w badaniach systemów fluwialnych często analizowane są też inne pozaklimatyczne cechy środowiska przyrodniczego,
które w znacznym stopniu wpływają na rodzaj, przebieg i skalę procesów morfogenetycznych. Wśród cech wpływających na strukturę i dynamikę koryt należy przede wszystkim
wymienić budowę geologiczną i użytkowanie terenu. W stosunku do tego ostatniego najczęściej stosowanymi miarami są pole powierzchni zalesionej A f, wskaźnik zalesienia R f
oraz pola powierzchni użytków zielonych, gruntów ornych i nieużytków. Pomiarów
powierzchni pól dokonuje się na podstawie map topograficznych, zdjęć lotniczych bądź
obrazów satelitarnych o odpowiedniej rozdzielczości. Wartość wskaźnika zalesienia jest
wartością procentowego udziału powierzchni zalesionej w ogólnej powierzchni zlewni.
Wskaźnik obliczany jest zgodnie ze wzorem:
R f = A f / A d * 100% [ % ]

Zakończenie
W związku z rozwojem geomorfologii fluwialnej oraz coraz częstszym jej aplikacyjnym
zastosowaniem konieczna staje się wymiana informacji pomiędzy specjalistami z zakresu
nauk przyrodniczych, ścisłych oraz inżynieryjnych. Dla pełnego zrozumienia dostrzeganych problemów związanych z badaniami systemów fluwialnych konieczne jest więc ustalenie wspólnych kryteriów definiowania zagadnień, które umożliwi łączenie różnych technik i podejść badawczych oraz wyciąganie wniosków typu interdyscyplinarnego. Jedną ze
ścieżek prowadzących do tego rozwiązania jest przedstawiona powyżej parametryzacja
elementów środowiska przyrodniczego, rozumiana nie jako uproszczenie problemu, ale
jako próba standaryzującego podejścia badawczego w poznawaniu systemów korytowych.
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Rozdział 4
Budowle hydrotechniczne
w korytach rzek górskich
Artur Radecki-Pawlik

W rozdziale 4 przedstawiono wybrane budowle wodne stosowane w inżynierii rzecznej, zarówno te, które proponuje się budować obecnie, spełniające wymagania Ramowej
Dyrektywy Wodnej UE ( np. bystrza o zwiększonej szorstkości lub gabiony ), jak również
budowle pozostałe, spotykane w korytach rzek i potoków górskich. Wszystkie budowle
wodne są wznoszone dla zabezpieczenia koryta cieku przed niszczącą siłą wody lub w celu
jej wykorzystania. Budowle regulacyjne są obiektami technicznymi zlokalizowanymi
w obrębie koryta cieku, a powstają w celu wytworzenia regularnych i ustabilizowanych
linii brzegów. Służą również utworzeniu koryta o odpowiedniej wielkości i kształcie dla
bezpiecznego przepuszczenia ustalonych przepływów oraz zabezpieczenia koryta przed
szkodliwym działaniem erozji wgłębnej i bocznej.
Rozróżniamy następujące budowle regulujące:
– ostrogi, tj. tamy poprzeczne, prowadzone od brzegu naturalnego do linii regulacyjnych,
– kierownice, tj. tamy podłużne, równoległe, wykonywane wzdłuż projektowanych linii
regulacyjnych,
– poprzeczki, tj. tamy poprzeczne o słabszej konstrukcji niż ostrogi, służące do oparcia
tamy podłużnej o brzeg,
– opaski spełniające podobne zadanie jak kierownice; usytuowane są i oparte bezpośrednio o brzeg naturalny,
– progi służące do utrwalania dna uregulowanej rzeki,
– zamknięcia, tj. tamy o odmiennej konstrukcji, służące do odcięcia ramion bocznych,
– budowle pomocnicze, zwane budowlami lekkimi, mające za zadanie kierowanie rumowiskiem w rzece,
– namulniki, mające utrwalić rumowisko i wywołać podniesienie oraz wyrównanie dna
odciętych ramion rzeki,
– stopnie bystrza.
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Podczas eksploatacji budowli wodnej mogą wystąpić zniszczenia, co przy prawidłowo
zaprojektowanej konstrukcji często wskazuje na zmianę pierwotnych parametrów materiału dennego, a także na inny rozkład prędkości niż przewidywany. Dążąc do prawidłowej eksploatacji budowli regulacyjnych, należy rozpoznać, jakie zmiany spowoduje dana
budowla w otaczającym ją środowisku. Ważna jest również obserwacja budowli i jej otoczenia w trakcie jej eksploatacji i porównania stanu sprzed regulacji ze stanem po upływie
kilku lat od wybudowania budowli.

Stopnie wodne
Do częściej spotykanych budowli służących do regulacji spadku koryta rzeki należą stopnie. Stopnie nie są zwykle budowlami dużymi, występują w praktyce w znacznej liczbie,
a od ich właściwego zaprojektowania i wykonania zależy trwałość dna i brzegu kanału na
znacznej odległości powyżej i poniżej budowli.
Stopnie są budowlami poprzecznymi, obejmującymi całą szerokość koryta rzeki. Wykonane są najczęściej z kamienia łamanego, betonu, bloków siatkowych lub drewna. Należy
je lokalizować w odcinkach prostych lub o łagodnych łukach, gdyż na trasach o dużej
krzywiźnie bardzo mocno atakowany jest brzeg wklęsły. Wysokość stopni mieści się na
ogół w obszarze zmienności naturalnych stanów wody. Przyjmuje się, że minimalna wysokość stopni wynosi 0,5 m, maksymalna
zaś 2,0 m. Zarys zwierciadła wody
w obrębie stopnia został przedstawiony
na rycinie 1.
Głównym zadaniem stopni w nieumocnionym korycie rzeki jest stabilizacja dna, a w dnie umocnionym – wzmocnienie ubezpieczenia i złagodzenie
Ryc. 1. Stopień spadowy: 1 – ponur, 2 – przelew, rzeki. Konstrukcja nośna stopnia musi
3 – niecka wypadowa, 4 – poszur
być dobrze zakotwiona w brzegach. Najmniejsza długość zakotwiona wynosi
0,5 m, przy czym skarpę rzeki należy
wzmocnić mocną opaską, wzniesioną o około 0,45 m nad koroną progu.
Budowa i późniejsza eksploatacja stopnia ma wpływ na zmianę reżimu przepływu,
warunków hydrologicznych oraz na skład granulometryczny materiału dennego w obrębie stopnia. Projektując budowle wodną w obrębie koryta, uwzględnia się istniejące tam
warunki geologiczne, hydrologiczne i morfometryczne. Przy projektowaniu takiej budowli
sprawdza się, czy po jej wykonaniu nie wystąpi prędkość, która spowodowałaby erozję
dna i skarp. Sprawdzanie to polega na porównaniu dopuszczanych prędkości, ze względu
na rozmycie, z prędkościami przewidywanymi po wybudowaniu budowli, a także przez
porównanie sił unoszenia z dopuszczalnymi. Przy prawidłowo zaprojektowanej budowli
oczekuje się, że w czasie eksploatacji w szybkim czasie ustalą się nowe warunki hydrody56
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namiczne, a koryto się ustabilizuje. Można to zaobserwować w początkowej fazie realizacji projektu, kiedy następuje zmiana naturalnego koryta cieku, zmienia się przekrój,
a także zostają naruszone istniejące spadki. W trakcie tych robót dochodzi również do
zmian składu frakcjonalnego rumowiska w dnie cieku.
Stopnie są najodpowiedniejszymi budowlami służącymi do złagodzenia spadku
podłużnego cieku oraz stabilizacji dna. Za pomocą stopni ustala się niweletę dna. Należy
je lokalizować na trasach prostych lub o łagodnych łukach. Wysokość stopni mieści się
w granicach od 0,5 m do 2,0 m. Mogą one być bez niecki lub z niecką wypadową. Stopnie
bez niecki projektuje się na spokojnych ciekach o uregulowanych przepływach.
Z uwagi na ruch wody na przelewie stopnie dzielimy na :
– stopnie spadowe, gdy ściana odpowietrzna jest pionowa lub maksymalnie odchylona
od pionu ( ryc. 2 ),
– stopnie opływowe, gdy komora i ściana go odpowietrza, mają one kształt krzywoliniowy ( ryc. 3 ),
– stopnie bezspadowe, gdy próg stanowi krawędź załamania spadu dna.

Ryc. 2. Stopień spadowy: 1 – niecka spadowa, 2 – narzut

Ryc. 3. Stopień opływowy betonowy
z okładziną kamienną
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Ze względu na rodzaj materiału rozróżnia się:
– stopnie kamienne,
– stopnie drewniane,
– stopnie betonowe,
– wykonane materiałów łączonych.

Stopnie kamienne
Stopnie z kamienia łamanego powinny być budowane na podłożu twardym, z lokalnego
materiału skalnego. Fundamenty stopni kamiennych wykonuje się w odwodnionym
wykopie, przeważnie z betonu albo z kamieni na zaprawie cementowej ( ryc. 4 ). Jeżeli podłoże jest silnie wodonośne i wystąpi trudność w odprowadzeniu wody, stopnie wykonuje
się odcinkami. Stopnie kamienne mogą być spadowe z niecką lub bezspadowe z niecką
( ryc. 5 ). W praktyce dobrymi stopniami okazały się stopnie wykonane z dużych brył
kamienia łamanego, układanych na zaprawie cementowej ( ryc. 4 ). Kamienie muszą mieć
wysokość do 60 cm oraz jednakową szerokość. Stopnie kamienne ze względów materiałowych ( dostępności surowca ) są najczęściej stosowane w terenach górskich.

Ryc. 4. Stopnie kamienne: a – niski stopień, b – stopień wykonany na cemencie
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Ryc. 5. Stopień kamienny bezspadowy z niecką

Stopnie drewniane
Stopnie drewniane mogą być stosowane na mniejszych ciekach o niewielkim spadku
podłużnym. Wysokość takich stopni mieści się w granicach od 0,2 m do 0,5 m. Dla zapewnienia trwałości stopnie te powinny stale znajdować się pod wodą; jeżeli jest to niemożliwe, drewno powinno być impregnowane. Trwałość stopni drewnianych nie przekracza
15 lat.
Prostą konstrukcją stopni stosowaną na ciekach o małym spadku są progi ze ścianki
szczelnej lub na szkielecie drewnianym ( ryc. 6 ). Wysokość tych stopni wynosi 0,5 m. Stopnie drewniane z uwagi na osiadanie oraz działanie szkodliwych dla drewna kwasów nie
powinny być stosowane na torfowiskach.

Ryc. 6. Stopień: a – ze ścianki szczelnej, b – na szkielecie drewnianym

59

Artur Radecki-Pawlik

Stopnie betonowe
W budownictwie wodno-melioracyjnym do budowy stopni najkorzystniej jest używać betonu hydrotechnicznego, który cechuje się wodoszczelnością, długowiecznością
i wytrzymałością.
W rowach melioracyjnych i korytach cieków wykonuje się najczęściej stopnie betonowe
i żelbetowe z elementów prefabrykowanych, wbudowanych w dno, składających się z korpusu, umocnień dna i skarp ( ryc. 7 ). Szerokość ich równa się najczęściej szerokości dna.
Stosowanie prefabrykowanych elementów do wykonania budowli skraca czas budowy,
ponadto zmniejsza możliwość awarii na skutek pojawienia się wyższych stanów wody
w czasie budowy. Stopnie betonowe są przewidziane do wykonania w gruntach mineralnych ( fot. 1, 2 ).

Ryc. 7. Stopień betonowy na rzece Wertach
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Zapory przeciwrumowiskowe
Zapora przeciwrumowiskowa to budowla przegradzająca poprzecznie bieg cieku. Jej
korona wznosi się ponad zwierciadło najwyższej wielkiej wody.
Przed wyznaczeniem miejsca na budowę zapory należy zapoznać się z planami sytuacyjno-wysokościowymi doliny i łożyska, ze zlewnią danego potoku oraz strukturą dna
koryta, brzegów i zboczy. Do budowy zapór należy wybierać zwarte przekroje o wysokich
brzegach i twardym podłożu, najlepiej skalnym, a uzyskany zbiornik powinien mieć jak
największą pojemność.
Wysokość zapory zależy prawie wyłącznie od warunków miejscowych, a mianowicie od
kształtu profilu poprzecznego łożyska i doliny, rodzaju brzegu koryta potoku oraz jakości podłoża. W dolinach wąskich i głębokich należy budować zapory wyższe, niż w dolinach szerokich. Na wybór wysokości będą miały wpływ również wielkości przepływu
i rodzaj materiałów budowlanych. Zapora przeciwrumowiskowa powinna być wykonana
prostopadle do biegu potoku, gdyż zamyka ona wówczas najkrótszą drogą dolinę potoku
i wytwarza sztuczną przeszkodę zarówno dla wody, jak i dla unoszonego materiału.
Zapory budowane w Polsce dzieli się na trzy klasy ważności. Zaliczenia do jednej z nich
dokonuje się w zależności od wysokości spadu oraz innych czynników charakteryzujących wielkość i znaczenie zapory.
Jako budowla spełniająca określone zadania w systemie regulacji zapora przeciwrumowiskowa składa się ( zaporę i jej elementy przedstawiono na ryc. 8 ):
– z muru czołowego z przelewem ( gardłem ), przegradzającego łożysko potoku,
– z niecki spadowej, suchej lub z poduszką wodną, ograniczonej ścianami bocznymi
i progiem niecki spadowej.
W zależności od wykonywanych zadań, możemy mówić o zaporach mających działanie umacniające ( konsolidacyjne ) oraz mające działanie gromadzące ( akumulacyjne ). Do
pierwszej grupy należą zapory, których działanie sprowadza się do ochrony przeciwerozyjnej. Głównym zadaniem tej grupy zapór jest ograniczenie skutków procesów erozyjnych
i przeciwdziałanie osuwaniu się skarp, spowodowanemu zbyt intensywnym podmywaniem brzegów. Zapory o działaniu konsolidacyjnym mają najczęściej mniejsze wymiary
i wznoszone są zazwyczaj w większej liczbie w wąskich odcinkach koryt potoków. Głównym zadaniem zapór o działaniu akumulacyjnym jest zatrzymanie jak największej ilości
rumowiska grubego. Dlatego zazwyczaj są to obiekty o dużych wymiarach, ze zbiornikiem o dużej pojemności, budowane w korzystnych położeniach, najlepiej w pobliżu zwężeń doliny. Zadaniem zapór przeciwrumowiskowych jest również zmniejszenie spadku
podłużnego koryta potoku w obrębie cofki i zmniejszenie prędkości przepływu.
Zapory przeciwrumowiskowe można podzielić ze względu na:
– kształt w rzucie poziomym – można wówczas wydzielić: zapory proste, łukowe oraz
zapory o kombinacji linii prostej i łuku. Kształt zapory w rzucie poziomym zależy od
przekroju poprzecznego łożyska potoku, szerokości łożyska lub od rozpiętości budowli
oraz od rodzaju materiału użytego do budowy. Zapory małe i te, które mogą być narażone na nacisk boczny, co zdarza się na zboczach osuwiskowych, zakłada się w liniach
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Ryc. 8. Zapora przeciwrumowiskowa i jej elementy: 1 – korpus, 2 – wypad, 3 – część przelewowa,
4 – skrzydła korpusu, 5 – gardło (przelew), 6 – okienka (otwory) osączające, 7 – korona gardła,
8 – korona korpusu, 9 – płyta wypadu, 10 – próg kończący wypad, 11 – skrzydła progu, 12 – mury
boczne wypadu, 13 – umocnienie dna poniżej wypadu, 14 – palisada, 15 – drenaż, 16 – dylatacje, S
– spad zapory, H – wysokość przelewu, d – grubość płyty wypadu, d – szerokość korony przelewu,
W – wysokość korpusu zapory

prostych między brzegami. Zapory łukowe mogą być budowane tylko wtedy, kiedy ich
rozpiętość jest nie większa niż 25 m, a skaliste brzegi potoku mogą utworzyć dobre
oparcie, uformowane ze zbitej i twardej skały. Jeżeli odległość brzegów łożyska potoku
jest większa niż 25 m, to można założyć zaporę w łuku przechodzącym w linie proste.
– profil poprzeczny korpusu – można wówczas wydzielić: zapory o profilu poprzecznym,
trapezowym, prostokątnym lub trójkątnym. Profil prostokątny jest rzadziej stosowany,
dawniej stosowany był przy zaporach wykonywanych z kamienia na sucho lub zaporach wykonywanych z elementów siatkowych.
– rodzaj materiału użytego do ich wykonania – można wówczas wydzielić: zapory
kamienne, betonowe, betonowo-ziemne, drewniane, żelbetowe i siatkowo-kamienne.
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Zapora kamienna
Zapory kamienne mogą być wykonane z muru suchego lub muru na zaprawie cementowej. Spotyka się także zapory z kamienia łamanego i betonu ( fot. 3 ). Zapory kamienne
są to zapory ciężkie. Fundament takiej zapory jest wpuszczony w dno koryta potoku do
litej skały. Skrzydła zapory wchodzą w obustronne stoki na minimum 1,5 – 2 m, przy czym
zdjęta musi być warstwa skały zwietrzałej, a w skale litej należy wyciąć stopnie, na których
zostaje posadowiony mur zapory. W celu zabezpieczenia skrzydeł od obejścia przez wodę
otrzymują one zwykle pewien spadek od brzegu ku środkowi, w środku zaś stosowane jest
obniżenie – gardło zapory.

Zapora betonowa
W okolicach pozbawionych dostępnego materiału skalnego budowano zapory w całości
lub częściowo z betonu. Pierwsza taka zapora zwana zaporą systemu Demontzeya powstała
w Alpach w łuku o promieniu 26 m ( ryc. 9 ). Wykonano ją z muru suchego z okładzinami
z kamienia łamanego na zaprawie cementowej. Powierzchnie korony, przelewu, ściany
odpowietrznej i murów bocznych ze względów wytrzymałościowych wykłada się okładziną kamienną o grubości 0,25 – 0,3 m, z kamienia odpornego na ścieranie.

Ryc. 9. Zapora przeciwrumowiskowa systemu Demontzeya: C – kamień ciosany
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Kamienna i betonowa zapora przepustowa
Zapory przepustowe to zapory zaopatrzone w duże otwory przepustowe umieszczone na
wysokości dna koryta potoku ( ryc. 10 ). Budowane są wtedy, kiedy drobny materiał rumowiskowy może być w korycie potoku nieszkodliwie prowadzony, a zadaniem zapory jest
zatrzymanie tylko grubego rumowiska i zmniejszenie kulminacyjnych przepływów wielkiej wody potoku. Podczas wezbrania na takiej zaporze spiętrza się wielka woda, a grube
rumowisko zatrzymuje się na początku cofki. Drobne rumowisko gromadzi się bliżej
przegrody i następnie stopniowo odprowadzane jest przez płynącą wodę otworami przepustów. Studzienki przed przepustami ułatwiają przepływ rumowiska. Nadmiar wielkiej
wody niemieszczącej się w przepustach odpływać może bocznym kanałem obiegowym
( ryc. 10 ).

Ryc. 10. Zapora przeciwrumowiskowa przepustowa
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Fot. 1. Stopień betonowy w korycie potoku Krzczonówka

Fot. 2. Stopień betonowy z przepławką w korycie Wisły Czarnej

Fot. 3. Zapora przeciwrumowiskowa w korycie potoku Kudawskiego

Fot. 4. Umocnienie skarp podwójną kiszką faszynową wraz z obsiewem
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Zapora betonowo-ziemna
Zapory betonowo-ziemne posiadają część przelewową wykonaną z betonu ze skrzydłami
o dostatecznej długości ( co najmniej 3 m ) i górą wpuszczonymi w korpus zapory. Część
przelewową z brzegiem łączą groble ziemne. Szerokość korony grobli nie może być mniejsza od 2 m, jej wysokość powinna wynosić minimum 0,8 m ponad skrzydłami przelewu,
a pochylenie skarp bocznych nie może przekraczać stosunku 1:2.
Groble powinny być ubezpieczone: korona i skarpa górna – narzutem kamiennym,
brukiem lub płytami betonowymi na podsypce z grubego żwiru lub tłucznia grubości 30
cm, skarpa dolna – darnią na warstwie humusu lub obsiana trawami między ukośnymi
pasami darniny ( ryc. 11 ). Stożki kończące groble przy części przelewowej nie powinny
mieć większego nachylenia jak 1:1 i muszą być zabezpieczone brukiem na zaprawie cementowej. Ten typ zapór stosowany jest w szerokich dolinach, tam gdzie łączna długość grobli
ziemnych jest przynajmniej dwa razy większa od długości części przelewowej, mierzonej
na wysokości korony grobli.

Ryc. 11. Betonowo-ziemna zapora przeciwrumowiskowa na potoku Gajduszowiec: 1 – iłowanie,
2 – dreny o średnicy 5 cm, 3 – bruk grubości 25 cm na zaprawie cementowej i podsypce żwirowej
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Zapora drewniana
Zapory drewniane buduje się, gdy na miejscu budowy łatwo o drewno, a brak odpowiednich, dostatecznie dużych kamieni do budowy zapór kamiennych lub brak materiałów do
wykonania zapory betonowej. Zazwyczaj zapory drewniane wykonuje się tylko wówczas,
gdy chodzi o czasowe zabezpieczenie przeciwerozyjne. Okres trwania zapór drewnianych
jest niedługi – około 15 lat. Zależnie od właściwości doliny, zapory takie wykonuje się
w rozmaity sposób. Gdy dolina jest bardzo wąska, należy z drewna wykonać leżące wiązanie opierające się na stokach, obciążone i wypełnione kamieniami ( ryc. 12 ).

Ryc. 12. Schematy wiązań szkieletu drewnianej zapory przeciwrumowiskowej:
a) schemat najprostszego wiązania drewnianego;
b) schemat wiązania wzmocnionego;
1 – skarpa boczna doliny potoku, 2 – belki drewniane

Jeżeli dolina jest szeroka albo zbocza nie nadają się do ułożenia drewnianego wiązania, stosuje się kaszyce, tj. różnego rodzaju drewniane skrzynie wypełnione kamieniem
łamanym, czasem zakotwione leżącym wiązaniem w korycie ( ryc. 13 ). Spotyka się również
zapory wykonane z nieociosanych pni drzewnych ( ryc. 14 ).
Do wszystkich drewnianych zapór używa się okrąglaków obrobionych tylko po jednej
stronie, na której się je układa. Korona zapór kaszycowych w znacznym stopniu narażona
jest na niszczące działanie wody i rumoszu, dlatego też należy zabezpieczyć ją nakryciem
z dyli lub łat, bądź wykonać ją z warstwy muru kamiennego. Wypady zapór kaszycowych
wykonuje się ze skrzyń kaszycowych, bądź z bruku kamiennego. Zazwyczaj zapory kaszycowe mają wysokość 3 – 4 m, najmniejszą szerokość korony 1,5 m, a pochylenie ścian 1 : ¼.
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Ryc. 13. Kaszycowa zapora przeciwrumowiskowa:
a) widok z góry;
b) przekrój A-A (podłużny);
1 – bruk kamienny, 2 – rusztowanie drewniane, 3 – narzut kamienny 4 – skrzynia z belek drewnianych (kaszyca)
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Ryc. 14. Zapora przeciwrumowiskowa z niekrzesanych pni
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Zapora żelbetowa
Istotną częścią zapory żelbetowej jest płyta piętrząca. Płyta może być pionowa lub pochyła.
Płyta przyjmuje całe parcie hydrostatyczne i hydrodynamiczne i przekazuje je filarom, na
których się opiera. Filary muszą być ciężkie i o wydłużonej podstawie w celu utrzymania
wypadkowej sił działających na filar w rdzeniu podstawy. Płyta zbrojona jest wkładkami
stalowymi dla zwiększenia wytrzymałości na zginanie. Wykonano również przegrody żelbetowe, w których ściana piętrząca opiera się na pionowym ruszcie żelbetowym. Ruszt
pionowy opiera się żebrami poziomymi na filarach lub przyporach. Żebra poziome mogą
być wykonane jako belki pełne lub kratowe ( ryc. 15 ).

Ryc. 15. Zapora przeciwrumowiskowa żelbetowa ze ścianą piętrzącą, wspartą na żebrach

Zapory żelbetowe mogą być wykonywane z belek żelbetowych. Składają się one ze
skrzyń wykonanych z żelbetowych belek i wypełnionych, podobnie jak kaszyce drewniane, kamieniem. Przy zabudowie głębokich wciosów w Alpach francuskich stosowane
są szczególne typy zapór, składające się z żelaznych szyn i ścian z żelbetowych belek zasypywanych materiałem kamiennym.

Zapora siatkowo-kamienna
Zapory siatkowo-kamienne buduje się w specjalnych warunkach, gdy na miejscu w korycie występuje obfitość głazów i grubego żwiru. Buduje się je ze skrzyń siatkowych często
ułożonych w terasach o nachyleniu skarpy odpowietrznej 1 : 1, a po wykonaniu pokrywa
się kilkucentymetrową warstwą betonu. Szerokość przelewu należy tak obliczyć, aby
wysokość przelewu nie przekraczała 0,5 m. Poszczególne skrzynie o wymiarach około
5 – 10 x 2 x 1 m należy wzajemnie związać ścięgnami z 5 mm drutu.
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Budowle regulacyjne zabezpieczające brzegi
Regulacja koryt rzecznych to także zabezpieczanie brzegów. W rzekach górskich prąd
wody często powoduje ich podmywanie, co w konsekwencji prowadzi do erozji brzegów i tworzenia świeżego rumowiska. Najbardziej narażone na działanie wody są brzegi
wklęsłe i ich odcinki proste. Dobór materiałów budowlanych do ubezpieczenia brzegów
zależy przede wszystkim od siły unoszenia wody oraz od wielkości spodziewanych przegłębień dna. Przy mniejszych ciekach wystarczy samo odarniowanie brzegów koryta lub
umocnienie ich kiszkami lub płotkami faszynowymi ( fot. 4 ). Jeżeli jednak wykazują dużą
aktywność, należy zastosować cięższe typy ubezpieczeń, jak np. kosze siatkowo-kamienne.

Darniowanie
Wykonuje się przez płaskie układanie płatów darniny na podsypce usypanej z urodzajnej
ziemi. W zależności od sposobów układania płatów darniny rozróżnia się darniowanie:
na płask albo kożuchowe, w kratę i na mur. W przypadku darniowania kożuchowego płaty
darniny układa się tak, aby styki pionowe mijały się wzajemnie. Po ułożeniu płatów należy
darń dobrze ubić specjalnym ubijakiem, wypełniając humusem większe przerwy, których
w zasadzie należy unikać. Gdy występuje potrzeba silniejszego umocnienia skarp brzegów
cieku, układa się płaty darniowe na mur, podobnie jak cegłę. Płaty darniny wycina się
z łąki o gęstej, ścisłej i równej trawie słodkiej, bez mchu. Kształt płatów może być zbliżony
do kwadratu o wymiarach boku 25–30 cm lub prostokąta o wymiarach 30 x 45 cm.

Kiszki faszynowe
Wykonane są ze świeżej wikliny i dają dobre umocnienie wilgotnej skarpie ( fot. 4 ). Kiszki
faszynowe mogą być ułożone w układzie poziomym, w układzie poziomym z prostopadłymi poprzecznymi wiązaniami, w układzie ukośnym i układzie krzyżowym. Ułożone
kiszki przybija się między wiązaniami palikami do skarpy. Najlepsze umocnienie daje
układ krzyżowy. Najmniej skuteczny jest układ poziomy, ponieważ wzdłuż kiszek mogą
powstać prądy żłobiące, niszczące skarpy. Każdy z tych układów zmniejsza prędkość wody
przy powierzchni skarpy oraz ułatwia osadzanie namułów na skarpie. Powoduje to szybkie i naturalne porastanie trawami oraz ułatwia rozwój i ukorzenienie się pędów wyrosłych ze świeżych kiszek faszynowych.

Płotki faszynowe
Zastępują obicia kiszkami, są jednak od nich bardziej wytrzymałe. Ustawia się je często
podwójnie i potrójnie, w odstępach co 0,6–1,5 m. Oprócz płotków ustawionych w liniach
poziomych ustawia się je także ukośnie, tak aby wznosiły się na skarpie stopniowo w górę
zgodnie z kierunkiem przepływu wody. Płotki o układzie poziomym lub jednoskośnym
mogą być wykonane na powierzchni skarpy lub zagłębione w nią. Pierwszy sposób polega
na założeniu płotków poziomych lub ukośnych, w odstępach co 0,5 – 1,2 m, bezpośrednio
na powierzchni skarpy. Drugi sposób wymaga wykonania na powierzchni rowków ( o głębokości 0,5 m ), biegnących ukośnie ku górze w kierunku biegu rzeki, w odstępach co 2 – 4 m.
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W dno wykonanych rowków wbija się paliki płotkowe co 0,3 m i oplata się je świeżymi
gałązkami wikliny. Wykonany płotek powinien wystawać nad powierzchnię skarpy na
wysokość 20 – 30 cm. Następnie rowki zasypuje się żyzną ziemią i lekko ubija.

Brzegosłon płaski
Wykonuje się przez wyściełanie skarp brzegu warstwami luźnej faszyny, otrzymanej po
rozcięciu wiązek faszynowych. Warstwy faszyny przymocowuje się do skarpy za pomocą
kiszek faszynowych o średnicy 10 – 15 cm, przybitych palikami drewnianymi o średnicy
4 – 6 cm i długości 1 m. Faszynę układa się ukośnie pod kątem 45°, cieńszymi końcami
w stronę wody, warstwą o grubości 15 cm po przybiciu kiszek palikami. Kiszki układa się
również ukośnie, tak że wznoszą się one w górę skarpy w kierunku przepływu wody lub
równolegle do dolnego skraju brzegosłonu i przybija się palikami w odstępach 60 cm. Na
dole brzegosłonu układa się obok siebie dwie kiszki. Przybija się je palikami w środku między wiązaniami, przy czym po wbiciu muszą one wystawać na wysokość 4 – 6 cm ponad
grzbietami kiszek. Na zakończenie budowy brzegosłonu wypełnia się luźne przestrzenie
w faszynie ziemią, ubijając i wyrównując je do wysokości grzbietów kiszek.

Brzegosłon kryty
Wykonuje się również z warstwy luźnej faszyny, rozściełanej końcami pędów w dół biegu
rzeki, równolegle do zwierciadła wody. Grubość warstwy faszyny powinna po przybiciu
palikami wynosić 25 – 30 cm. Kiszkę układa się na odziomkach pędów faszyny w odległości co najmniej 20 cm od jej końców, tak aby grzbiet każdej kiszki był przykryty następną
warstwą faszyny przyciśniętą sąsiednią kiszką w odstępie 60 cm. Po przybiciu kiszki przykrywa się faszynę ziemią urodzajną do wysokości grzbietu kiszki, pozostawiając wolne
końce tylko najdłuższych pędów.

Brzegosłon kamienny
Przypomina opłotkowanie skarpy lub pochyłego brzegu. Jest to jednak znacznie silniejszy rodzaj umocnienia. Na skarpie wykonuje się z płotków faszynowych o wysokości
20 – 30 cm siatkę równoległoboków o wymiarach 1 – 2 m. W ten sposób powstają klatki,
które następnie wypełnia się kamieniem łamanym lub innym podobnym materiałem.
Przy bardzo luźnym i słabym gruncie na skarpie należy brzegosłon kamienny wykonać
na wyściółce faszynowej. Obmiar brzegosłonów wykonuje się w metrach kwadratowych
z uwzględnieniem ich grubości. Powierzchnię oblicza się z wymiarów między skrajnymi
płotkami.

Narzut kamienny
Używa się w celu zatrzymania procesów erozji i korozji powodowanych przez płynącą
wodę w korycie cieku, zwłaszcza na brzegach wklęsłych. Narzuty są głównie stosowane
w celu ubezpieczenia i ochrony skarp brzegowych przed zerwaniem oraz podparcia skarp
brukowanych bądź murów oporowych. Kamienie narzutu leżą na sobie luźno usypane
i nie są związane żadnym spoiwem ( ryc. 16 ). Stosowany do narzutu kamień łamany
71

Artur Radecki-Pawlik

Ryc. 16. Narzut kamienny: 1 – narzut kamienny, 2 – skarpa brzegu lub tamy faszynowej

musi mieć taką jakość, kształt i ciężar, aby był w stanie przeciwstawić się energii płynącej wody oraz wpływom czynników atmosferycznych. Najczęściej na narzuty używa się
dobrego kamienia łamanego o wielkości 30 – 50 cm. Wykonując narzut, zrzuca się kamień
łamany z brzegu, a następnie wyrównuje w wodzie za pomocą żelaznych drągów. Czasami
powierzchnie narzutu wyrównuje się w formie bruku na dziko. Wykonując narzut, należy
sypać zawsze trochę więcej kamienia łamanego, niż wynika to z projektu, w celu stworzenia rezerwy na wypadek wymywania dna i osiadania narzutu.

Opaska faszynowa ( Seelinga )
Stosowna jest do obudowy koryta potoku. Budowana jest z trzech podłużnych szeregów
pali o długości ponad 1,5 m i grubości 15 cm. Pale wbijane są co 1,5 – 2 m, tak że korony
pierwszego szeregu ułożone są równo z dnem uregulowanym potoku, drugiego o 30 cm,
a trzeciego o 45 cm wyżej od dna. Próg przebiega pod opaską na całej jej szerokości. Poza
pierwszym szeregiem pali zakłada się wzdłuż koryta dwie leżące nad sobą kiszki faszynowe o grubości 0,2 m; górną kiszkę układa się równo z dnem, aby, tak aby opaska nie ulegała podmyciu. Między pale zakłada się faszynę, wbijając ją grubszym końcem w ziemię
i przeginając w kierunku odpływu wody z odchyleniem pod kątem 15 – 20º. Po zasypaniu
faszyn materiałem ziemnym ze żwirem i ubiciu wiąże się w pale w ukosie drutem żarzonym grubości 3 mm. Wytworzona w ten sposób warstwa materiału faszynowego o grubości 0,3 – 0,5 m i szerokości 1,5 – 2,5 m, przysypana ziemią ze żwirem, służy do obsadzania
wikliną na wiosnę lub w jesieni w celu uzyskania silnie zakorzenionego brzegu.

Kosze siatkowo-kamienne ( gabiony )
Mają szerokie zastosowanie przy ubezpieczaniu stopy brzegów. Wykonywane są w korytach rzek i potoków górskich odznaczających się mniejszymi spadkami oraz niezbyt intensywnym ruchem grubego rumowiska. Budowle siatkowe tworzy się ze skrzyń o otwartej
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siatkowej pokrywie, których krawędzie stanowią pręty stalowe o grubości 15 mm. Skrzynie
takie ustawia się obok siebie, wzmacnia z zewnątrz prowizorycznym deskowaniem z łat,
aby ich ściany i górne krawędzie się nie wyginały. Przyległe krawędzie dolne i pionowe
sąsiednich skrzyń wiąże się mocno drutem i wypełnia grubym żwirem. Po wypełnieniu
skrzyń zamyka się pokrywy i mocuje je drutem do ścianek skrzyń oraz wiąże przyległe,
wierzchnie poziome krawędzie sąsiednie. W ten sposób tworzy się jednolite, ciągłe, ale
podatne i elastyczne bloki ( ryc. 17 ). Tak wykonaną budowlę regulacyjną charakteryzują:
łatwość i niski koszt wykonania prac, elastyczność jej korpusu, wskutek czego nie pęka on
przy osiadaniu budowli, jeżeli długość skrzyń nie przekracza 6–8 m. Budowle takie mogą
być bardzo długotrwałe, jeżeli ich zewnętrzna powierzchnia zostanie pokryta zaprawą
cementową. Przy dużym ruchu rumowiska budowle siatkowe należy obłożyć z zewnątrz
klocami lub narzutem kamiennym. Elementy siatkowe tworzące fundament są nazywane
materacami, a stanowiące cokoły – koszami ( fot. 5, 6, 7 ).

Ryc. 17. Sposoby umacniania brzegów skrzyniami siatkowo-kamiennymi: a – umocnienie brzegu
pochyłego za pomocą płaskich skrzyń siatkowych, b – umocnienie brzegu pionowego za pomocą
skrzyń ułożonych schodkowo

Bystrza-przegłębienia ( układ przemiał-ploso )
W nowoczesnej rehabilitacji dna koryt rzecznych należy odtwarzać naturalne sekwencje
morfologiczne dna lub dążyć do ich utrzymania ( Ślizowski et al. 1997 ). Przemiały ( również szypoty ) i plosa, nazywane także w literaturze bystrzami i przegłębieniami, są for73
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mami nierozerwalnie ze sobą powiązanymi. W rzekach, gdzie materiał jest przynajmniej
wielkości gruboziarnistego piasku, odległości pomiędzy poszczególnymi przemiałami
i plosami wynoszą 5–7 szerokości koryta rzeki. Występując na przemian w ciekach górskich charakteryzujących się znacznym spadkiem oraz grubym materiałem podłoża, odległości pomiędzy przemiałami zmniejszają się i wynoszą 2 – 4 szerokości koryta potoku
( ryc. 18 ). Przemiały powstają w miejscach deponowania rumowiska i formowania się łach.
Charakteryzują się znacznymi naprężeniami stycznymi ( głębokość wody wynosi tu kilka
do kilkunastu centymetrów, a spadek jest większy niż średni spadek odcinka rzeki, w której występują omawiane układy ), dużymi prędkościami oraz słabym wysortowaniem
ładunku dennego. W plosach natomiast występują znacznie mniejsze naprężenia oraz

Ryc. 18. Układ przemiał-ploso w korycie o dnie żwirowym
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Fot. 5. Umocnienie z koszy siatkowo-kamiennych w korycie potoku Lubańskiego – stan podczas
prac wykonawczych

Fot. 6. Ubezpieczenie skarp z dwóch
rzędów koszy siatkowo-kamiennych –
Potok Bystrzanka

Fot. 7. Potok Cedron km 3 + 500. Zabudowana wyrwa
w pobliżu drogi. Umocnienie z koszy siatkowo-kamiennych z poprzecznymi wrzynkami – stan po rocznej eksploatacji

Fot. 8. Bystrze w korycie potoku Porębianka. Należy zwrócić uwagę na koncentrację
przepływu na płycie spadowej bystrza, zapewniającą przechodzenie ryb nawet przy
niskich stanach wody

Fot. 9. Bystrze w korycie potoku Sanoczek. Należy zwrócić uwagę na pozornie bezładnie
ułożony kamień łamany, spełniający funkcję redukcji dna cieku

Fot. 10. Bystrze w korycie potoku Krzczonówka. Należy zwrócić uwagę na pozornie
bezładnie ułożony kamień łamany, spełniający funkcję zabezpieczenia miejscowego dna
z rurociągiem przechodzącym w poprzek koryta cieku

Fot. 11. Pomiary hydrometryczne w korycie potoku Sanoczek
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prędkości. Materiał jest tutaj znacznie lepiej wysortowany, dominują frakcje drobniejsze
niż w przypadku przemiałów. Plosa są idealnym miejscem do składania ikry przez ryby
łososiowate, gdy czystość wody odpowiada klasie pierwszej. Bystrza z kolei to miejsca
charakteryzujące się obficie występującymi makrobezkregowcami dennymi ( zwanymi
inaczej bentosem ).

Bystrza o zwiększonej szorstkości
Plany związane z utrzymaniem potoków powinny uwzględniać kompromis pomiędzy
wymogami środowiska naturalnego a ingerencją człowieka. Najwłaściwszym rozwiązaniem przy ochronie dna koryt rzecznych przed skutkami gwałtownych spływów wód
wydaje się stosowanie bystrzy o zwiększonej szorstkości. Budowla ta umożliwia migrację
ryb oraz bentosu, powoduje natlenienie wody oraz dobrze harmonizuje z krajobrazem.
Na fot. 8 – 11 przedstawiono przykłady bystrzy o zwiększonej szorstkości.
Poniżej podano przykładowo różne rozwiązania konstrukcyjne bystrzy zastosowane
w praktyce. Również dobranie wielkości kamienia łamanego na bystrzu i sposób ich
rozmieszczenia jest istotnym zagadnieniem mającym wpływ na skuteczność działania
bystrza oraz jego współpracy ze środowiskiem przyrodniczym. Potok w stanie naturalnym o zarośniętych brzegach znajduje się zwykle w stanie równowagi dynamicznej
i biologicznej. Naruszenie stanu naturalnego potoku powoduje zmniejszenie szorstkości,
a tym samym zaburzenie równowagi dynamicznej. Stabilizację koryt potoków górskich
charakteryzujących się: dużymi spadkami, znaczną zmiennością stanów wody, nagłymi
wezbraniami i intensywnym transportem rumowiska uzyskuje się najczęściej poprzez
budowę stopni lub progów w celu wytworzenia określonego spadku granicznego dna.
Działania takie mają jednak negatywny wpływ na środowisko naturalne. Bardziej przyjazne środowisku jest stosowanie bystrzy o zwiększonej szorstkości. W odcinkach pomiędzy
bystrzami należy zachować formy przegłębień uzasadnione hydrodynamiką przepływu.
W dnie należy rozmieścić bloki kamienne o różnej wielkości, stwarzając schronienia dla
ryb i innych organizmów żywych. Schronienia takie powinny znajdować się także w brzegach. Proponowane rozwiązania zapewniają spełnienie wymogów związanych zarówno
ze stabilizacją koryta potoku, jak i ekologii w harmonii z krajobrazem.
Na rycinach 19 – 21 pokazano przykłady różnych rozwiązań konstrukcyjnych bystrzy
o zwiększonej szorstkości zastosowanych w praktyce do stabilizacji koryt potoków. Z kolei
na rycinie 22 przedstawiono bystrze wybudowane na rzece Kahl z charakterystycznym
ubezpieczeniem dolnego dna w formie niecki.
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Ryc. 19. Schemat modelu bystrza na rzece Bohme w Fallingbostel

Ryc. 20. Schemat modelu bystrza typu austriackiego

Ryc. 21. Schemat modelu bystrza typu Vincenta
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Ryc. 22. Schemat modelu bystrza na rzece Kahl

Wnioski
Z przeprowadzonej analizy wybranych budowli wodnych pod względem zgodności
zasady ich konstrukcji z obowiązującym paradygmatem zawartym w Ramowej Dyrektywie Wodnej, wynika kilka, niżej przedstawionych, wniosków.
Najlepszymi urządzeniami zalecanymi w utrzymaniu koryt rzek i potoków górskich,
a służącymi głównie do redukcji spadku podłużnego cieku oraz ograniczających erozję
dna są bystrza o zwiększonej szorstkości. Są to nie tylko budowle wodne, lecz także urządzenia natleniające wodę, pozwalające na swobodną migrację ryb oraz makrobentosu
oraz doskonale harmonizujące z krajobrazem.
Naturalny układ przemiał-ploso ( bystrze-przegłębienie ) najlepiej odwzorowują układy
bystrz o zwiększonej szorstkości oraz odcinków akumulacyjno-depozycyjnych pomiędzy
nimi, symulujących prace przegłębień.
Z grupy budowli regulacyjnych zabezpieczających brzegi cieku najlepszymi są urządzenia elastyczne, z przestrzeniami pomiędzy elementami stałymi, a także mogące z czasem
porosnąć miejscową roślinnością. Do urządzeń tych zaliczymy tu gruby narzut kamienny
oraz gabiony. Dodatkowo urządzenia te są odporne na gwałtowne wezbrania i zmiany
naprężeń stycznych i turbulencje związane z gwałtownym przepływem podczas wezbrań.
Kontrowersyjne jest zastosowanie zapór przeciwrumowiskowych. Warunki Ramowej
Dyrektywy Wodnej najlepiej spełniałby zapory typu szczelinowego, przepuszczające przepływ niski, bez zbytniego piętrzenia wody, działając podobnie jak przegrody w suchych
zbiornikach retencyjnych. Zapory takie nie wymagałyby w tych warunkach budowy
innych konstrukcji pozwalających na migrację zwierząt wodnych.
Współcześnie należy odejść od budowy betonowych stopni wodnych. Jeżeli taka konstrukcja musi jednak powstać ( podpierająca most lub inne urządzenia w korycie rzecznym ), powinna być zaopatrzona w przepławkę dla ryb lub inne urządzenie pozwalające
na migrację zwierząt ( np. kanał obiegowy ).
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Rozdział 5
Struktura i morfodynamika koryta Łososiny
( Beskid Wyspowy ). Przykład opracowania
Elżbieta Gorczyca

Przykładem wykorzystania „ Instrukcji do kartowania koryt ”, wypracowanej w Zakładzie
Geomorfologii I G i G P U J, jest opracowanie struktury koryta Łososiny (  Kamykowska et al.
1999 ). Zlewnia Łososiny – o powierzchni 407,1 km2 – położona jest w Beskidzie Wyspowym, należącym do Karpat Zachodnich. Obszar ten zbudowany jest ze skał fliszowych
płaszczowiny magurskiej wieku głównie kredowego i paleogeńskiego ( Cieszkowski 1992 ).
Źródła Łososiny wypływają z północnych stoków Jasienia w wysokości 850 m n.p.m.
Ujście Łososiny położone jest w wysokości 230 m n.p.m., gdzie jej wody wpadają do
Zbiornika Czchowskiego na rzece Dunajec. Sieć rzeczna zlewni Łososiny ma układ dendryczny o podobnej liczbie dopływów prawych i lewych. Według klasyfikacji A. Strahlera
( 1952 ) koryto Łososiny – o długości 56 km – jest
VI rzędu ( ryc. 1 ).
Koryto Łososiny ( Beskid Wyspowy ) jest bardzo
dobrym przykładem, na którym możemy prześledzić gwałtowne zmiany w strukturze i dynamice
koryta w następstwie ekstremalnego wezbrania.
Sytuacja taka wystąpiła w Beskidzie Wyspowym
w lipcu 1997 r. Wezbranie spowodowało zmiany
warunków hydrodynamicznych w korycie rzecznym, a w konsekwencji jego znaczne przekształcenie. Morfologiczna działalność wezbranych wód
Łososiny i jej dopływów związana była przede
wszystkim z procesami erozyjnymi oraz bardzo
dużą dostawą i transportem rumowiska. Ocena
skutków tej działalności i odtworzenie mechani- Ryc. 1. Położenie obszaru badań
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zmu tych procesów była możliwa po przejściu wezbrania w lipcu 1997 r. Koryto Łososiny
w środkowym i dolnym biegu uległo wówczas znacznemu przekształceniu.

Metody badań
Badania koryta Łososiny były prowadzone w latach 1997 – 2002 i 2007. W 1997 r. skartowano geomorfologiczne skutki katastrofalnego wezbrania w środkowym i dolnym biegu
Łososiny i w jej dopływach ( Gorczyca 2004 ). Oszacowano kubaturę materiału rumowiskowego, jaki dostał się do koryta z form osuwiskowych powstałych na zboczach doliny
Łososiny i jej dopływów. W latach 2000 – 2001 skartowano koryto Łososiny ( Sołtys 2001;
Gorczyca 2007 ). Koryto o długości 54 km zostało podzielone na 38 odcinków ( ryc. 2 ).
Kartowanie koryta Łososiny rozpoczęto od miejsca połączenia się dwu potoków źródłowych w wysokości 800 m n.p.m., a zakończono w miejscu jej ujścia do Zbiornika Czchowskiego. Odcinki wyznaczone według przebiegu w planie scharakteryzowano na podstawie
zespołu form korytowych i osadów. Charakterystyka koryta Łososiny polegała na określeniu jakościowych i ilościowych cech koryta: form erozyjnych, akumulacyjnych, rumowiska oraz stopnia jego zabudowy. Określono także skład frakcjonalny i petrograficzny
rumowiska Łososiny według metody M. G. Wolmana ( 1954 ). W celu scharakteryzowania
dynamiki Łososiny wykorzystano dane hydrologiczne z dwu profili hydrometrycznych:
Jakubkowice i Piekiełko. W 2007 r. przeprowadzono badania porównawcze w najsilniej
przekształconym w r. 1997 środkowym biegu koryta Łososiny.

Stosunki hydrologiczne
W profilu podłużnym Łososiny występują dwa posterunki hydrometryczne: Piekiełko na
17,12 km biegu rzeki i Jakubkowice na 33,2 km biegu rzeki ( ryc. 2 ). Przebieg stanów wody
w latach 1976 – 1990 na obu posterunkach jest podobny. Średnie roczne stany wody z 15 lat
w Jakubkowicach wynoszą 125 cm, a w Piekiełku 115 cm. W przypadku średnich liczonych z maksymalnych stanów rocznych z wielolecia, na obu posterunkach zanotowano
je w półroczu letnim. Wynosiły one odpowiednio 169 cm w Piekiełku i 218 cm w Jakubkowicach. W profilu hydrometrycznym Jakubkowice w latach 1913 – 1951 następował spadek
minimalnych stanów wody rocznie o 2,48 cm. W tym okresie koryto Łososiny zostało
pogłębione o 131 cm ( ryc. 3). W latach 1952 – 1967 nastąpił wzrost minimalnych stanów
wody o 1,3 cm rocznie, a dno koryta podniosło się o 35 cm. W 1968 – 1975 wystąpiła intensywna erozja wgłębna, czego skutkiem było pogłębienie dna koryta o 82 cm. Kolejne lata
to dalsze pogłębianie dna koryta. W latach 1976 – 1999 obniżyło się ono o 20 cm, a w całym
badanym okresie ( 1913 – 1999 ), pod wpływem erozji wgłębnej, dno koryta Łososiny
obniżyło się o 202 cm ( ryc. 3 ). Średnie przepływy w tym okresie wynoszą w Piekiełku
2,58 m3 / s, a w Jakubkowicach 4,88 m3 / s. Średnie przepływy obliczone z wartości najwyższych w wieloleciu 1976 – 1990 przypadają na miesiące letnie i wynosiły odpowiednio:
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Ryc. 2. Typy koryt Łososiny

Fot. 1. Koryto Łososiny (  odcinek 27 – Ryc. 2 ) : A – koryto po wezbraniu w 1997 r. (  antropogenicznie
przekształcone ), B – koryto po utrwaleniu, system przemiałów i plos (  2007 )
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Ryc. 3. Minimalne i maksymalne stany wody Łososiny w latach 1913–2000 w profilu hydrometrycznym Jakubkowice

63,3 m3 / s w Jakubkowicach i 26,40 m3 / s w Piekiełku. Na obu posterunkach najwyższe
przepływy notowane są w półroczu letnim z kulminacją w lipcu.
W dorzeczu Łososiny wezbrania mają miejsce głównie latem ( zwłaszcza w lipcu ) i są
wynikiem deszczy nawalnych. Fala powodziowa tworzy się tu bardzo szybko – w czasie od
kilkunastu do kilkudziesięciu godzin. Jedne z największych wezbrań w badanym terenie
miały miejsce w 1934 r. ( stan wody w Jakubkowicach wyniósł 450 cm ) i w latach 1970 – 1973
( stan wody w Jakubowicach: 425 cm ). Wezbranie w lipcu 1997 r. zostało zaklasyfikowane
jako „ katastrofalne wielkie ” o prawdopodobieństwie wielkości kulminacyjnego przepływu
5%. Bardzo wysokie opady w dorzeczu Łososiny spowodowały powstanie fali o 205 cm,
przekraczającej stan alarmowy w Jakubkowicach ( Grela et al. 1999 ). W profilu hydrometrycznym Piekiełko zanotowano 9 lipca 1997 r. falę kulminacyjną o wysokości 430 cm,
a w Jakubkowicach o wysokości 585 cm.

Struktura koryta Łososiny
Koryto Łososiny ma przebieg równoleżnikowy kręty. Szerokość równiny zalewowej wzrasta z biegiem rzeki, osiągając maksymalnie 500 m w dolnym biegu Łososiny. Szerokość
dna doliny wynosi w dolnym biegu 700–1300 m.
W profilu podłużnym wyraźnie zaznacza się różnica między górnym, środkowym i dolnym biegiem rzeki. Początkowo spadek jest bardzo duży i wynosi 44 – 138‰, w odcinku
środkowym rzędu kilkunastu ‰, a w odcinku ujściowym rzeki około 4‰. Średni spadek
doliny rzeki wynosi 10‰.
W korycie Łososiny występuje cały inwentarz form korytowych typowych dla żwirodennych rzek karpackich. W pracy w celu scharakteryzowania struktury koryta zostały
wybrane formy korytowe, takie jak: progi, łachy rumowiskowe i podcięcia.
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Pojedyncze progi i całe ich systemy występują w prawie całym korycie Łososiny. Rozmieszczenie progów w profilu podłużnym jest nierównomierne, najwięcej występuje ich
w górnym i środkowym biegu rzeki. Prawie w ogóle nie występują w odcinkach uregulowanych oraz w odcinku ujściowym rzeki. Wysokość progów przeważnie nie przekracza
0,5 m, maksymalnie osiąga 1 m. Progi są wycięte głównie w piaskowcach, rzadko w łupkach. Najpowszechniejsze są progi poprzeczne w stosunku do biegu rzeki, rzadziej występują progi skośne lub podłużne. W całym korycie występują zarówno progi dyskordantne,
jak i progi akordantne. W strefach występowania progów można zaobserwować nieliczne
podłogi skalne, wycięte w piaskowcach o ułożeniu poziomym. Kotły występują głównie
w górnym biegu Łososiny, rzadziej w biegu środkowym. Są one wycięte w litym podłożu
piaskowcowym ( marmity ) na głębokość 0,5–1 m.
Łachy rumowiskowe należą do najpopularniejszych form korytowych i występują na
prawie całej długości koryta Łososiny poza odcinkiem źródłowym, który w całości jest
wycięty w litej skale. W korycie Łososiny występują głównie łachy boczne. Łachy środkowe
są rzadsze i są charakterystyczne dla odcinków uregulowanych i okolic mostów. Łachy
w korycie są zwykle niewielkie, ich powierzchnia nie przekracza 1000 m2/ km koryta.
Największa powierzchnia łach występuje w biegu środkowym i dolnym rzeki ( ryc. 2, 4 ).
Wynosi tu ona 3000 – 9000 m2/ km, maksymalnie 16 000 m2/ km ( odcinek 26; ryc. 2, 4 ).
Duża powierzchnia łach w środkowym biegu Łososiny wynika z bardzo dużej dostawy
materiału rumowiskowego z dopływów, podcięć i osuwisk w lipcu 1997 r. ( ryc. 2 ).
Podcięcia występują na prawie całej długości koryta Łososiny. W górnym biegu jest
ich najwięcej, ale są to podcięcia niewielkie i mimo dużej liczby ich powierzchnia jest
znacznie mniejsza niż w biegu dolnym Łososiny. W dolnym i środkowym biegu rzeki
liczba podcięć jest mniejsza, powierzchnia jest natomiast znacznie większa ( ryc. 4 ). Ich
długość dochodzi do 100 m, a wysokość do 6 m. Podcięcia te zlokalizowane są po obu
stronach koryta, głównie na brzegach wklęsłych. Większość „ świeżych ” podcięć skartowanych w 2000 r. powstało w trakcie ekstremalnego wezbrania w dniach 8 – 9 lipca 1997 r.
Rumowisko koryta Łososiny składa się z rumowiska piaskowcowego i łupkowego,
przy czym udział piaskowców jest dominujący i wynosi 74 – 99%. Najczęściej występują
w korycie Łososiny dwie zasadnicze frakcje tego rumowiska: żwirowa ( 1 – 32 mm ), która
stanowi 44% i głazowa ( 32 – 1024 mm ) – 56%. Generalnie, wraz z malejącym spadkiem
rzeki zmniejsza się wielkość frakcji najczęstszej. Frakcja rumowiska maksymalne wartości
osiąga w środkowym biegu Łososiny – 30 – 50 cm. Największe głazy z widocznym obtoczeniem osiągają nawet 80 cm średnicy. Wielkość frakcji maksymalnej zależy od warunków
lokalnych, rumowisko skalne jest tu dostarczane z koryta i podcięć.
W latach 80. XX wieku, w związku z wzrastającym zagrożeniem powodziowym, koryto
Łososiny zostało uregulowane w górnym biegu rzeki. Powstały tu betonowe stopnie
i zapory przeciwrumowiskowe. Na znacznej długości koryta występują też umocnienia
brzegów. Nieuregulowana, pozostawiona w stanie naturalnym jest źródłowa i środkowa
część koryta Łososiny ( ryc. 2, 4 ). W dolnym biegu rzeki przeprowadzono również regulację techniczną koryta w postaci stopni i umocnień brzegów koszami siatkowo-kamien-
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Ryc. 4. Zestawienie typologiczne koryta Łososiny
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nymi ( gabionami ). Na znacznej długości wzdłuż koryta biegnie droga, co spowodowało
konieczność umocnienia brzegów betonowymi opaskami w zwężeniach doliny.
Ingerencja człowieka w dolinie rzeki Łososiny nie tylko nie ograniczyła się do zabudowy koryta – powszechnym „ procederem ” jest tu pobór rumowiska z dna koryta. Na
całej długości rzeki występują częściowo wyeksploatowane i rozjeżdżone łachy.
Typologię koryta przeprowadzono na podstawie metody analizy granic odcinków
( Kaszowski, Krzemień 1999 ). W korycie Łososiny wydzielono 5 typów koryt ( A – erozji
wgłębnej, B – transportacyjny, C – depozycji i redepozycji, D – erozji bocznej, E – depozycji; ryc. 2, 4 ). Ponadto wydzielono 4 podtypy ( a – transportu w zabudowanych korytach,
b – erozji bocznej i depozycji, c – erozji wgłębnej, d – bardzo dużej depozycji ).
Typ A – koryto kształtowane głównie przez erozję wgłębną, obejmuje odcinki 1 – 6 oraz
21 – 25 i odcinek 34. Odcinki w biegu górnym rzeki wycięte są całkowicie w litej skale. We
wszystkich tych odcinkach jest bardzo duża liczba progów, inne formy, takie jak łachy
i podcięcia, są nieliczne.
Typ B – koryto o funkcji transportacyjnej, obejmuje odcinki 7 – 20, jest to część koryta
w znacznym stopniu uregulowana ( odcinki 7 – 14 ). Podcięcia są tu liczne; a mają niewielką
powierzchnię, łachy zaś są nieliczne. We wszystkich tych odcinkach brak dominującego
procesu. Koryto cechuje się niewielką szerokością, stabilnością brzegów oraz małym
udziałem form depozycyjnych.
Typ C – koryto kształtowane przez depozycję lub redepozycję obejmuje odcinki 26–30.
Materiał rumowiskowy deponowany jest w postaci dużych łach. Obecnie duża dynamika
tego odcinka wynika z bardzo dużej dostawy rumoszu w trakcie wezbrania w lipcu 1997 r.
W trakcie kartowania w latach 2000 – 2001 odcinki w środkowym biegu rzeki Łososiny
cechowały się dużą niestabilnością i zostały przyporządkowane do typu depozycyjno-redepozycyjnego. Na podstawie ponownych badań przeprowadzonych w 2007 r. odcinki
te można byłoby zaklasyfikować do typu depozycyjnego.
Typ D – koryto kształtowane przez erozję boczną, obejmuje odcinki 31 – 33, podcięcia
są tu nieliczne, ale o bardzo dużej powierzchni 900 – 2000 m2/ km. Typ ten cechuje się też
depozycją stosunkowo dużych objętości rumowiska w postaci łach żwirowych.
Typ E – koryto z depozycją, obejmuje odcinki 35 – 38, w dolnym biegu rzeki Łososiny.
Cechuje się dużym udziałem łach o dość dużej powierzchni: odcinek 35 – 2700 m2/ km
i odcinek ujściowy rzeki – ponad 5000 m2/ km. Na wykształcenie odcinka 38 ( odcinek
ujściowy ) znaczny wpływ ma Zbiornik Czchowski, na dnie koryta osadzany jest materiał
bardzo drobny – pylasto-ilasty.
W korycie Łososiny odcinki erozyjne są poprzedzielane odcinkami depozycyjnymi,
depozycyjno-redopozycyjnymi lub transportacyjnymi. Erozja zachodzi zarówno w środkowym, jak i w górnym biegu rzeki. Struktura koryta Łososiny w znacznym stopniu
została zmieniona przez działalność człowieka. Dominują tu odcinki transportacyjne
( przeszło 35% długości rzeki ), większość z nich to odcinki uregulowane ( ryc. 2 ).
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Dynamika koryta
Analizy określającej tendencje rozwojowe koryta Łososiny – w oparciu o rozmieszczenie
i rozmiary form korytowych – dokonano na podstawie map i zdjęć lotniczych z różnych
okresów. Porównanie biegu Łososiny wykonano na podstawie map z lat 30. XX wieku
( stan sprzed regulacji ), map z lat 80. XX wieku ( koryto po regulacji ) oraz stanu obecnego.
Przed regulacją koryto Łososiny, podobnie jak większości rzek karpackich, było typu roztokowego. Wskutek regulacji wody Łososiny zostały skanalizowane, a w wielu miejscach
brzegi umocniono betonowymi opaskami lub koszami siatkowo-kamiennymi ( gabionami ). Najbardziej inwazyjne prace regulacyjne wykonano w korycie w górnym biegu
rzeki. Powstały tu liczne betonowe stopnie. Obecnie w górnym biegu Łososiny, w związku
ze znacznym zniszczeniem budowli regulacyjnych, obserwuje się tendencję do powrotu
do stanu naturalnego, sprzed regulacji. Powyżej i poniżej każdego betonowego progu
występują łachy środkowe. Poniżej betonowych progów występują także świeże podcięcia, które są odświeżane po każdym wezbraniu. W biegu środkowym ( odcinki 19 – 21,
24 i 27 – 29 ) brzegi rzeki zostały umocnione betonowymi opaskami lub gabionami.
W odcinkach tych nie stwierdzono wyraźnych tendencji do powrotu do stanu koryta
sprzed regulacji. Są to odcinki transportacyjne o małym natężeniu innych procesów
korytowych. W dolnym biegu Łososiny, w celu zmniejszenia transportu rumowiska
i jego dostawy do Zbiornika Czchowskiego, przeprowadzono regulację polegającą głównie na zmniejszeniu spadku dna rzeki. W odcinkach tych przeprowadzono badania nad
wpływem regulacji technicznej na intensywności transportu rumowiska rzecznego ( Bednarczyk et al. 2003 ). Wyniki wskazują na ograniczenie wielkości transportu rumowiska
wleczonego w odcinkach uregulowanych koryta Łososiny, zwłaszcza w jej dolnym biegu,
w pobliżu ujścia do Zbiornika Czchowskiego. Według T. Bednarczyka et al. ( 2003 ) wyniki
badań potwierdzają celowość prac regulacji technicznej koryta Łososiny. Zmniejszeniu
uległa także średnica rumowiska, należy tu jednak zwrócić uwagę na powszechny proceder wybierania rumowiska przez okoliczną ludność. Pozyskiwany jest głównie materiał
gruby, o średnicy powyżej 6 cm, co mogło znacząco wpłynąć na zmniejszenie średniej
frakcji rumowiska w korycie w dolnym biegu Łososiny. Zmniejszenie frakcji materiału
rumowiskowego w korycie może przyczynić się do zaburzenia podczas wezbrań przebiegu naturalnych procesów w skutek spadku obciążenia rumowiskiem.
Analiza minimalnych stanów wody z wielolecia wskazuje zarówno na pogłębianie, jak
i na podnoszenie dna koryta Łososiny ( ryc. 3 ). Analiza danych z dwu profili hydrometrycznych wyraźnie wskazuje na pogłębianie dna koryta w dolnym biegu rzeki w profilu
Jakubkowice. W latach 1968 – 1975 w tym profilu dno ulegało pogłębianiu w tempie około
11 cm/rok, a w latach 1976 – 1999 około 1,5 cm / rok. Pod koniec lat 90. XX wieku w profilu hydrometrycznym Piekiełko obserwowano podnoszenie dna koryta o 2,8 cm / rok.
W korycie Łososiny przeprowadzono także badania oceniające zmiany morfologiczne
podczas wezbrań ( Tekielak et al. 2006 ). Badania te przeprowadzono w środkowym biegu
rzeki w kilku profilach pomiarowych. W czasie badań prowadzonych w latach 2004 – 2005
koryto Łososiny uległo poszerzeniu w badanym odcinku o 0,7 m, dno koryta obniżyło się
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o blisko 20 cm, a objętość wyerodowanego z dna koryta materiału oszacowano na 250 m3.
Wyniki tych badań wskazują na dużą aktywność procesów erozyjnych w korycie i znaczną
intensywność transportu rumowiska oraz dużą niestabilność koryta Łososiny ( Tekielak
et al. 2006 ).
Większość procesów w korycie zachodzi bardzo wolno, zmiany szybkie zachodzą tylko
podczas dużych i ekstremalnych wezbrań. Sytuacja taka wystąpiła w lipcu 1997 r. Niż stagnujący na północnym przedpolu Karpat i związany z nim napływ wilgotnego powietrza
z północy spowodowały na początku lipca 1997 rozlewne opady, które stały się przyczyną
katastrofalnej powodzi w Karpatach Polskich ( Niedźwiedź, Czekierda 1998 ). Jednym
z obszarów Karpatach fliszowych, gdzie skutki tych opadów były największe, był Beskid
Wyspowy. W zlewni Łososiny w dniach 4 – 9 lipca 1997 r. wystąpiły bardzo intensywne
opady, zarówno rozlewne, jak i nawalne, o łącznej sumie 218 mm w Limanowej i 240 mm
w Rozdzielu. Opady te spowodowały wezbranie Łososiny i jej dopływów. Pierwsza fala
wezbraniowa wystąpiła w godzinach wieczornych 8 lipca, zalewając dolinę Łososiny. Dnia
następnego – 9 lipca – w środkowej części dorzecza Łososiny z powstałej wieczorem tego
dnia komórki burzowej w ciągu dwu godzin spadło w jej centrum co najmniej 150 mm
deszczu. Opad ten spowodował przejście drugiej, największej fali wezbraniowej doliną
Łososiny oraz gwałtowny spływ wody dolinami bocznymi, drogami i rozcięciami erozyjnymi. Nastąpiło wówczas znaczne pogłębienie dolin wciosowych, lokalnie nawet do 2 m,
a w profilu podłużnym powstały liczne progi i kotły eworsyjne. Z dolin tych uprzątnięty
został prawie całkowicie materiał rumowiskowy i koluwialny, a u ich wylotu powstały
miąższe i rozległe stożki torencjalne. Wezbrane wody Łososiny i jej dopływów stały się
istotnym impulsem uaktywniającym procesy erozyjne w korytach oraz osuwiskowe na
zboczach i krawędziach teras wyższych. Po tym wielkim wezbraniu nastąpiły bardzo duże
zmiany w strukturze koryta Łososiny. Powstało bardzo dużo podcięć, w kilku miejscach
doszło do awulsji koryta Łososiny i jej dopływów. Z podcięć, zerw na zboczach i bocznych dopływów do koryta Łososiny zostało dostarczone dużo ostrokrawędzistego materiału skalnego. Na zboczach doliny Łososiny w odcinku od Tymbarku do ujścia powstało
101 form osuwiskowych, są to głównie niewielkie zerwy ( Gorczyca 2004 ). Podjęto próbę
oszacowania ilości materiału, jaki dostał się do systemu korytowego z powstałych form.
Znając powierzchnię form osuwiskowych i średnią głębokość niszy, oszacowano ilość
dostarczonego do koryta rumoszu na około 820 tys. m3. Jest to wartość prawdopodobnie
zawyżona nie tylko ze względu na niedoskonałość pomiaru, lecz także z powodu zatrzymania się części osuniętego materiału w obrębie niszy lub poniżej w formie zwykle częściowo zachowanego jęzora. Wartość ta nie obejmuje materiału uruchomionego w korytach, a także dostarczonego z większych dolin bocznych i dróg. Oprócz bezpośredniej
dostawy materiału rumowiskowego ze zboczy do koryta Łososiny nastąpiła także dostawa
z dolin bocznych. Trudno określić ilość dostarczonego materiału do koryta, znaczna jego
część została zatrzymana na stożkach napływowych powstałych u ich wylotu. Powstałe
stożki są często bardzo miąższe ( nawet do 2 m ) i zostały zdeponowane w obrębie szerokiego dna doliny Łososiny. Oszacowano także ilość materiału rumowiskowego wyniesionego z dwu dopływów Łososiny. Zlewnia potoku Rozpite ( o powierzchni 2,4 km2 )
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to zlewnia leśna, cechująca się dużymi deniwelacjami i dużym spadkiem koryta. Zlewnia
potoku Kamionka ( o powierzchni 8,2 km2 ) jest w znacznym stopniu wylesiona, gęsto
zabudowana i użytkowana rolniczo. Na zboczach koryta potoku Rozpite powstały 22
formy osuwiskowe o łącznej kubaturze około 54 tys. m3. Materiał ten w dużym stopniu
został uprzątnięty z doliny i zasilił w materiał rumowiskowy koryto Łososiny. Na zboczach
koryta potoku Kamionka powstały 43 formy osuwiskowe o łącznej kubaturze 72 tys. m3.
Materiał ten w znacznej mierze został zatrzymany w dnie doliny i na stożku napływowym. Popowodziowe koryto potoku Kamionka cechowało się występowaniem odcinków erozyjnych i depozycyjnych. W odcinkach depozycyjnych zatrzymała się większość
materiału zwietrzelinowego uruchomionego przez osuwanie i erozję. Stożek napływowy,
o miąższości dochodzącej do 2 m, został usunięty w bardzo krótkim czasie w ramach akcji
usuwania szkód popowodziowych.
W 1997 i 1998 r. koryto Łososiny zmieniało się bardzo dynamicznie. Po wezbraniu
w 1997 r. zdecydowanie zwiększyła się w nim ilość materiału rumowiskowego oraz liczba
i powierzchnia łach w korycie. Po katastrofalnym wezbraniu w lipcu 1997 r. w wielu odcinkach Łososina miała przebieg wielonurtowy, zbliżony do rzeki roztokowej. Niemniej za
pomocą spychaczy szybko skanalizowano wody Łososiny do jednego koryta ( fot. 1 ). Pozostały w korycie sztucznie uformowany materiał rumowiskowy był modelowany przez procesy naturalne. W efekcie uformowane zostały łachy oraz systemy plos i przemiałów ( fot. 1 ).
W kolejnych latach doszło do ustabilizowania form korytowych, zwłaszcza łach, które
w dziesięć lat po ich zdeponowaniu w znacznym stopniu zarosły i tylko w niewielkim
zakresie uczestniczą w transporcie rumowiska.

Wnioski
System korytowy Łososiny charakteryzuje się reżimem erozyjnym z lokalną depozycją lub
erozją boczną. Formy erozji wgłębnej występują na całej długości koryta rzeki. Tak więc
koryto Łososiny z dominacją erozji nad innym procesami jest typowe dla górnych biegów
rzek karpackich.
Działalność człowieka, zarówno ta mająca na celu zabezpieczenie infrastruktury
i dobytku ( regulacja techniczna koryta, umocnienia brzegów ), jak i ta nielegalna ( eksploatacja rumowiska ), modyfikuje w dużym stopniu procesy zachodzące w korycie.
Większość procesów w korycie zachodzi bardzo wolno, szybkie zmiany zachodzą tylko
w przypadku dużych wezbrań. Zmiany w strukturze i dynamice koryta Łososiny, jakie
zaszły w latach 1997–2007, wskazują jednoznacznie na to, że najistotniejszą naturalną
siłą morfotwórczą w kształtowaniu koryta są przepływy ekstremalne. W czasie zdarzeń
ekstremalnych następuje uruchomienie procesów o dużej zdolności morfotwórczej. Morfologiczna działalność wezbrań w korycie rzecznym związana jest przede wszystkim
z procesami erozyjnymi i transportem rumowiska. W okresach pomiędzy zdarzeniami
ekstremalnymi dochodzi do stopniowej stabilizacji form korytowych, a natężenie procesów fluwialnych jest niewielkie.
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W wielu uregulowanych odcinkach koryta Łososiny obserwuje się obecnie powrót do
stanu naturalnego – rzeki roztokowej lub krętej typu ploso – przemiał. Betonowe stopnie,
opaski i gabiony zapewniają równowagę podczas niskich i średnich stanów wody. W czasie wezbrań energia rzeki jest na tyle duża, że umożliwia erozję boczną i zagraża infrastrukturze technicznej w tym terenie. Eksploatacja rumowiska prowadzi do zmniejszania
frakcji materiału korytowego przemieszczanego podczas wezbrań, przyczyniając się do
zaburzenia przebiegu naturalnych procesów w korycie i zdecydowanej przewagi erozji
wgłębnej nad innymi procesami.
Zastosowana w opracowaniu metoda kartowania koryt potwierdza, że na podstawie
struktury koryta ( wykształcenia i rozkładu form w korycie ) możemy wyciągać wnioski
dotyczące dynamiki koryta.
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Rozdział 6
Morfologia i funkcjonowanie uregulowanego
koryta rzeki górskiej ( na przykładzie Mszanki
w Gorcach ). Przykład opracowania
Joanna Korpak

Współcześnie większość koryt rzek karpackich jest już w różnym stopniu uregulowana.
Te sztuczne systemy fluwialne podlegają innemu rozwojowi morfologicznemu i inaczej
funkcjonują niż systemy naturalne, z czym związany jest szereg problemów natury przyrodniczej i ekonomiczno-gospodarczej. Do najważniejszych należą : pogłębianie koryt,
obniżenie zwierciadła wód podziemnych i zmniejszenie zasobności zbiorników tych wód,
przesuszenie gruntów w dnach dolin, wysychanie starorzeczy, zubożenie siedlisk, spadek
bioróżnorodności w ekosystemach nadrzecznych. Zabudowa koryta powoduje również
koncentrację przepływu wód w granicach brzegów, a zatem ograniczenie wylewów rzek
w odcinku uregulowanym. Paradoksalnie zwiększa to ryzyko powodziowe na terenach
położonych poniżej tego odcinka ( Wyżga 1993a, 1997; Radecki-Pawlik 2004 ). Koryta uregulowane są przeważnie w złym stanie ekologicznym, co czyni je obiektami wymagającymi szczególnej uwagi w procesie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej. Dokument
ten obliguje kraje członkowskie Uni Europejskiej do polepszenia stanu ekologicznego
wód powierzchniowych, śródlądowych i przejściowych do końca 2015 r. ( Maciejewski,
Walczykiewicz 2006 ).
Liczba i skala problemów związanych z regulacją koryt wynika z braku dostatecznej
wiedzy o reakcji koryta na różne ingerencje w jego system. Poszczególne prace regulacyjne były podejmowane zwykle doraźnie, jako zapobieżenie określonemu problemowi
( np. nadmiernej erozji brzegów ) w danym miejscu, bez uwzględnienia wpływu tej inwestycji na funkcjonowanie całego koryta. Tymczasem wiadomo, że koryto jest spójnym systemem i dokonywanie pojedynczych zmian w różnych jego miejscach może prowadzić do
zakłócenia równowagi dynamicznej w całym profilu podłużnym. Dlatego badania koryt
uregulowanych powinny być kompleksowe, uwzględniające wykształcenie i funkcjonowanie całych systemów fluwialnych współcześnie i w przeszłości. Celem tego rozdziału jest
zaprezentowanie postępowania badawczego spełniającego te wymogi.

Joanna Korpak

Obszar badań
Badaniami objęto koryto karpackiej rzeki Mszanki o długości 19,5 km. Zlewnia Mszanki
położona jest w makroregionie Beskidów Zachodnich ( Czeppe, German 1979; ryc. 1 ).
Mszanka rozcina mało zróżnicowane pod względem litologicznym utwory fliszowe serii
magurskiej i okna tektonicznego Mszany Dolnej ( ryc. 1, 2C ). Na przeważającej długości
koryta występują mało odporne na denudację łupki i piaskowce warstw krośnieńskich.
Utwory skalne pozostałych warstw charakteryzuje średnia odporność. Mszanka jest rzeką
średniogórską, o dość dużym spadku i niewyrównanych wartościach przepływów w ciągu
roku. Jako typowa rzeka beskidzka w zachodniej części Karpat polskich charakteryzuje
się występowaniem dwu typów wezbrań : roztopowego ( z maksimum przypadającym
zwykle w kwietniu ) i opadowego, występującego zazwyczaj w czerwcu ( Chełmicki et al.
1998 – 1999 ). Najważniejsze cechy Mszanki i jej zlewni zestawiono w tabeli 1. Badane koryto
rzeki jest na znacznej długości uregulowane za pomocą budowli podłużnych ( ostróg, kierownic, umocnień brzegowych różnego typu ) oraz poprzecznych ( zapór przeciwrumowiskowych i stopni betonowych ). Większość prac przeprowadzono w latach 1960 ‒ 1980.

Ryc. 1. Zlewnia Mszanki : A – lokalizacja, B – budowa geologiczna
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Tabela 1. Cechy charakterystyczne obszaru badań
Rzeka
posterunek wodowskazowy
powierzchnia zlewni ( km2 )
max wys. zlewni ( m n.p.m. )
min wys. zlewni ( m n.p.m. )
długość koryta ( km )
spadek koryta ( ‰ )
szerokość koryta ( m )
Qśr ( m3 / s )

Q50% ( m3 / s )
Q10% ( m3 / s )
Q5% ( m3 / s )
Q1% ( m3 / s )

Mszanka
Mszana Dolna
175
1276 (Kudłoń)
370
19,5
46,5
1 – 32
3,25
52
190
255
640

Metody badań
Zastosowane metody podzielić można na trzy grupy w zależności od zadania, któremu
służyły.

Kartowanie terenowe i analiza danych z kartowania
Badania terenowe służyły rozpoznaniu współczesnego wykształcenia koryta. Kartowanie
koryta Mszanki przeprowadzono w latach 2003 – 2005 na podkładzie mapy topograficznej w skali 1 :10 000 i z wykorzystaniem „ Instrukcji do kartowania koryt ” ( Kamykowska
et al. 1999 ). Wyróżniono 15 odcinków jednorodnych pod względem morfostatycznym,
dla których zbierano informacje o różnych cechach dotyczących budowy geologicznej
odcinka koryta, jego parametrów morfometrycznych, rodzaju, liczby i powierzchni form
korytowych oraz stopnia i sposobu zabudowy regulacyjnej. Prowadzono też dokumentację
fotograficzną koryt i budowli hydrotechnicznych. Dla wybranych odcinków, szczególnie
zmienionych przez regulację, wykonano dokładne plany.
Na podstawie zebranych danych opracowano typologię koryta Mszanki. Najpierw
wybrano 13 cech koryta, które najlepiej charakteryzują zróżnicowanie jego wykształcenia i funkcjonowania w profilu podłużnym ( ryc. 2C – O ). Następnie każdy wyróżniony
odcinek jednorodny koryta opisano za pomocą tych cech. W dalszej kolejności przeprowadzono postępowanie typologiczne z zastosowaniem prostej metody analizy granic
odcinków ( Chełmicki, Krzemień 1999; Krzemień 2003 ). Każdą granicę pomiędzy dwoma
sąsiadującymi ze sobą odcinkami oceniono pod względem jej ważności. Ważność tę określa liczba, która jest sumą przypadków zmiany tendencji poszczególnych cech na danej
granicy ( ryc. 2P ). Im wyższa wartość liczby, tym granicę uznaje się za ważniejszą. W ten
sposób wyróżniono granice istotne. Są to granice typów koryta ( ryc. 2R ).
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Analiza materiałów kartograficznych i danych hydrologicznych
Analiza tych materiałów miała na celu rozpoznanie ogólnych tendencji zmian przebiegu
koryta Mszanki, struktury użytkowania terenu w zlewni oraz zmian w reżimie hydrologicznym rzeki w ostatnich dziesięcioleciach. Wykorzystano różnowiekowe mapy topograficzne, z których najstarsza, austriacka, wykonana została w 1910 r., a najmłodsza – w 1997 r.
Mapy te były zwykle nieporównywalne z uwagi na różną skalę ( 1 :100 000 – 1 :10 000 )
i dokładność. Dlatego dokonane na ich podstawie analizy dają przybliżony obraz zmian,
informują raczej o istnieniu danego zjawiska niż o jego skali. Dane hydrologiczne, które
otrzymano z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie, charakteryzowały
Mszankę w profilu wodowskazowym w Mszanie Dolnej. Wykorzystano następujące dane :
– minimalne, średnie i maksymalne roczne stany wody dla okresu 1903–2006, bez lat :
1907, 1915 – 1916, 1920, 1923 – 1925, 1929, 1931– 1949, 1973, 1981 –  1984,
– minimalne, średnie i maksymalne roczne przepływy wody dla okresu 1966 –  2006, bez
lat 981 –  1984.
Dane te posłużyły do oceny stosunków hydrologicznych Mszanki i ich ewentualnej
zmienności w okresie pomiarowym. Na podstawie przebiegu minimalnych rocznych stanów wody w wieloleciu wnoszono o zmianach w położeniu pionowym koryta ( o pogłębianiu lub agradacji dna ). Metoda ta była wcześniej z powodzeniem stosowana i za jej
pomocą wykazano tendencję do pogłębiania większości karpackich koryt ( Punzet 1981;
Klimek 1983; Krzemień 1984; Soja 1984; Wyżga 1991, 1993b, 2001 ).

Analiza ortofotomap i projektów technicznych regulacji
Badania te służyły rozpoznaniu ilościowych zmian koryta i wpływu konkretnych prac
regulacyjnych na jego wykształcenie i funkcjonowanie. Dysponowano zdjęciami lotniczymi z 1975 r. ( w skali 1 : 6 500, zakupionymi w Centralnym Ośrodku Dokumentacji
Geodezji i Kartografii ) oraz ortofotomapami z 1997 r. ( w skali 1 :10 000, z Biura Geodezji
i Kartografii w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego ). Zdjęcia lotnicze poddano przekształceniu na ortofotomapy w skali 1 :10 000 i układzie współrzędnych
P U W G 1992. Dzięki temu stały się one porównywalne i możliwe było dokonywanie pomiarów rzeczywistych odległości i rozmiarów dowolnych obiektów. Projekty techniczne regulacji, udostępnione przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, obejmowały:
– opis planowanych robót wraz z uzasadnieniem ich przeprowadzenia,
– plany sytuacyjno-wysokościowe odcinków koryt przeznaczonych do regulacji w skali
1 : 10 00 lub 1 :2000 ( które obrazują koryta w stanie przed i po wykonaniu prac ),
– profile podłużne odcinków koryt przed i po regulacji, w skali 1 :100  /  1000 lub 1 :100 / 2000,
– profile poprzeczne odcinków koryt przed i po regulacji, w skali 1 :100 / 200 lub 1 :100 / 500.
Do niektórych projektów dołączone były dodatkowo fotografie oraz tabele eksploatacyjne
budowli regulacyjnych. Większość prac hydrotechnicznych dotyczyła regulacji krótkich
odcinków (o długości 0,5–3,0 km). Projekty kolejnych etapów prac są doskonałym zobrazowaniem stanu koryta po czasie od ostatniej regulacji, a tuż przed kolejną regulacją. Dzięki
nim można dokładnie określić, jak zmieniło się koryto na skutek przeprowadzenia konkretnych prac regulacyjnych, oraz oszacować tempo przeobrażeń w poszczególnych okresach.
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Ryc. 2. Wykształcenie i typologia koryta rzeki Mszanki : A – numery odcinków koryta, B – profil podłużny, C – geologia : piaskowce i łupki warstw : hbł – hieroglifowych, beloweskich i łąckich,
pi – inoceramowych oraz łupki pstre, k – krośnieńskich, D – rodzaj podłoża : s – skalne,
sa – skalno-aluwialne, a – aluwialne, E – liczba poprzecznych budowli regulacyjnych w 1 km,
F – długość podłużnych budowli regulacyjnych w 1 km, G – krętość, H – spadek [  ‰  ], I – szerokość [  m  ],
J – liczba progów w 1 km, K – liczba podcięć w 1 km, L – powierzchnia podcięć [ m2 / km ], M - liczba
łach i wysp w 1 km; N – powierzchnia łach i wysp [  m2 / km  ], O – wskaźnik zdziczenia, P – liczba
granic, R – typy koryta

Ryc. 3. Zmiana przebiegu koryta Mszanki w latach 1910  ‒  1997 (  1910, 1956 r. – na podstawie map
topograficznych w skali 1  :75 000 i 1  :25 000, 1975, 1997 r. – na podstawie ortofotomap w skali 1  :10 000  )
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Współczesne wykształcenie i funkcjonowanie koryta Mszanki
Kartowanie koryta Mszanki wykazało bardzo dużą zależność jego wykształcenia od
stopnia i sposobu uregulowania. Wzdłuż całego koryta występują tylko dwa odcinki
( nr 1 i 7 ), w których nie ma żadnych budowli hydrotechnicznych ( ryc. 2E, F ). Budowle
poprzeczne występują w 10 odcinkach, których łączna długość stanowi 78,8% długości
koryta, a budowle podłużne w 11 odcinkach ( 86,3% długości koryta ). Zabudowa hydrotechniczna miała wyraźny wpływ na zmniejszenie krętości koryta ( której wartości zawierają się w przedziale 1,00 – 1,28, a średnia wynosi zaledwie 1,04 ) i jego szerokości, która nie
przekracza 30 m ( ryc. 2G, I ). Na przeważającej długości Mszanka docina się do litej skały –
nie tylko w swym górnym biegu, lecz także w uregulowanych odcinkach w biegu środkowym ( ryc. 2D ). Koryto aluwialne występuje jedynie w dolnym biegu Mszanki, w odcinku
z korekcją stopniową. W niemal wszystkich odcinkach koryta Mszanki stwierdzono obecność erozyjnych form korytowych ( ryc. 2J – L ). Dużo tych form występuje w odcinkach
położonych w górnym biegu Mszanki, co jest zjawiskiem naturalnym. Odcinki z licznymi progami skalnymi obserwowano ponadto poniżej zapór przeciwrumowiskowych
( odcinki nr 6 i 11 ), podczas gdy powyżej tych budowli ( w odcinkach nr 5 i 9 ) progów było
zdecydowanie mniej. Typowa lokalizacja podcięć erozyjnych była odwrotna niż progów –
znacznie więcej tych form stwierdzono powyżej zapór przeciwrumowiskowych niż poniżej nich. W korycie Mszanki występuje niewiele form akumulacyjnych ( ryc. 2M, N ). Najwięcej łach znacznych rozmiarów stwierdzono w odcinkach położonych powyżej zapór
przeciwrumowiskowych. Formy te obserwowano również licznie w górnym biegu rzeki,
ale są one tutaj niewielkie. Ich występowanie w tym nietypowym położeniu uwarunkowane jest dostawą rumowiska z licznych podcięć erozyjnych. Występowanie niewielkich
łach cechuje również odcinek nr 13, położony w dolnym biegu rzeki i uregulowany za
pomocą korekcji stopniowej. Obserwując wartości wskaźnika zdziczenia ( zdefiniowanego jako liczba łach i wysp środkowych w 1 km koryta ), można generalnie stwierdzić,
że Mszanka jest rzeką jednonurtową, bez tendencji do roztokowania ( ryc. 2O ). W większości odcinków nie stwierdzono żadnych łach środkowych. Pewien stopień zdziczenia
obserwuje się jedynie w cofkach zapór przeciwrumowiskowych ( odcinek numer 9 i 12 ),
w uregulowanym za pomocą stopni odcinku nr 13 oraz w górnym biegu rzeki, gdzie jest
najwięcej małych łach. Charakterystyczny dla koryta Mszanki jest brak jakicholwiek form
fluwialnych w odcinku nr 14 i 15. Wynika to z faktu, że ujściowy odcinek nr 15 został
w okresie tuż przed badaniami terenowymi uregulowany za pomocą korekcji stopniowej,
a stare stopnie w odcinku nr 14 poddano przy tej okazji remontowi. Podczas tych prac
usunięto wszystkie formy.
W korycie Mszanki wyróżniono 5 typów koryt ( A – E ). Typ koryta informuje o głównym
procesie je kształtującym, a ten jest identyfikowany na podstawie obecności określonych
form korytowych. Charakterystykę poszczególnych typów przedstawia tabela 2.
Koryto typu A występuje głównie w górnym biegu rzeki, co jest związane ze znaczną
odpornością podłoża i dużymi spadkami koryta wyciętego w litej skale ( ryc. 2R ). Koryto
tego typu stwierdzono również w środkowym, a nawet dolnym biegu rzeki poniżej zapory
93

Joanna Korpak

Tabela 2. Charakterystyka typów koryta Mszanki
Typ
koryta

Dominujący proces

Charakterystyka wykształcenia koryta

A

erozja wgłębna

liczne progi skalne, znikomy udział innych form korytowych, koryto przeważnie wąskie i o dużym spadku, skalne

B

erozja boczna
i redepozycja

liczne podcięcia erozyjne i łachy znacznych rozmiarów

C

redepozycja

liczne duże łachy, nieliczne i małe podcięcia erozyjne, brak
progów skalnych

D

transport

formy korytowe nieliczne i małe lub brak form korytowych

E

brak przewagi jakiegoś
procesu nad innymi

współwystępowanie form erozji wgłębnej, bocznej i redepozycji

przeciwrumowiskowej oraz wzdłuż odcinka z zabudową podłużną za pomocą ostróg.
Jego obecność jest tu zatem konsekwencją takich zabiegów regulacyjnych, jakie zintensyfikowały proces erozji wgłębnej. Koryto typu B reprezentowane jest w dwu odcinkach
w środkowym biegu rzeki. Jest ono tu wykształcone w litej skale powyżej zapór przeciwrumowiskowych, których zbiorniki są już w znacznej mierze wypełnione rumowiskiem.
Częściowo porośnięte łachy są podcinane przez nurt rzeki. Koryto typu C występuje w dolnym biegu rzeki, w odcinkach uregulowanych za pomocą korekcji stopniowej. W odcinkach tych zachodzi stopniowa depozycja rumowiska za przegrodami w postaci stopni.
Transport dominuje jedynie w krótkim odcinku koryta ( typ D ), położonym poniżej jednej
z zapór przeciwrumowiskowych. Zbiornik tej zapory jest już wypełniony rumowiskiem,
które przedostaje się przez przegrodę i jest transportowane w dół z biegiem rzeki. Koryto
typu E zlokalizowane jest w górnych, skalno-aluwialnych odcinkach, których skalne dno
modelowane jest przez erozję wgłębną, a aluwialne zbocza przez erozję boczną. Materiał
brzegowy deponowany jest w postaci małych łach.
Powyższe badania wykazały, że w systemie korytowym Mszanki brakuje wyraźnego
podziału na strefę erozji, transportu i akumulacji. Jego wykształcenie jest bardzo skomplikowane i nawiązuje do wielu czynników naturalnych i antropogenicznych. Bardzo ważną
rolę spełnia litologia podłoża – granice jednostek litologicznych stanowią zarazem granice
typów koryt. Wzdłuż biegu rzek występuje jednak dużo więcej granic między odcinkami
koryt różnych typów niż między jednostkami litologicznymi. Co więcej, te same typy spotyka się w różnych odcinkach w profilu podłużnym. Okazało się, że podział koryta na
typy o różnym funkcjonowaniu ma ścisły związek z zastosowaną zabudową hydrotechniczną. Funkcja koryta Mszanki zmienia się wraz ze zmianą sposobu jego regulacji. Typ
koryta w danym miejscu zależy zatem bardziej od rodzaju uregulowania, niż od położenia
w profilu podłużnym rzeki. Bardziej podobne pod względem sposobu funkcjonowania są
odcinki koryt położone w różnych miejscach profilu podłużnego, ale uregulowane w ten
sam sposób, niż odcinki sąsiadujące ze sobą w profilu podłużnym rzeki.
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Morfologiczne zmiany koryta Mszanki w ostatnich
dziesięcioleciach
Porównanie różnowiekowych materiałów kartograficznych wykazało duże zmiany przebiegu koryta Mszanki w planie i jego szerokości. Analiza minimalnych rocznych stanów
wody posłużyła oszacowaniu zmian położenia pionowego dna koryta. Porównanie wyników badań struktury i dynamiki koryta Mszanki, przeprowadzonych na początku lat
70. XX wieku ( Krzemień 1984 ) oraz w latach 2003 – 2005 ( Korpak 2007a ), wykazało
znaczne zmiany dotyczące rodzaju podłoża koryta, liczby i rodzaju form korytowych
oraz typów morfodynamicznych koryta.
Zmiany systemu korytowego Mszanki w planie dotyczyły głównie środkowego i dolnego biegu rzeki. Tutaj doszło do przekształcenia układu wielonurtowego w jednonurtowy prosty lub kręty oraz zmniejszenia krętości koryt ( ryc. 3 ). Zmiany te nie przebiegały
w jednakowym tempie w ciągu ostatnich 100 lat. Zdecydowanie największe i najszybsze
były przeobrażenia w drugiej połowie XX wieku, a zwłaszcza do 1975 r.
Koryto Mszanki zostało znacznie zwężone w ciągu ostatnich 100 lat. Jego średnia szerokość w odcinku o długości 13 km od ujścia zmniejszyła się z 62,2 m w 1911 r. do 18,8 m
w 1997 r. ( a zatem aż o 69,8% ). Wielkość redukcji była zróżnicowana w poszczególnych
miejscach profilu podłużnego, osiągając wartości 6 – 140 m. Największe zmiany zaszły
w dolnym biegu rzeki ( szczególnie w odcinku 5,3 – 2,0 km od ujścia ). W górnym biegu,
powyżej 11,3 km, różnice zanikają. Jest to zrozumiałe, gdyż koryto jest tu skalne i stabilne. Tempo zwężania koryta Mszanki było niejednostajne. Wartości szerokości koryta
w odcinku 8,0 – 5,2 km były podobne w 1959 r. do tych zmierzonych w 1911 r., a w niektórych miejscach nawet je przewyższały (ryc. 4). Średnia szerokość w tym odcinku wynosiła:
72,0 m w 1911 r., 66,5 m w 1959 i zaledwie 15,7 m w 1997 r. W 1975 r. wartość ta wynosiła
26,9 m ( na podstawie pomiarów na ortofotomapie ). Tak więc intensywne zwężanie koryta
Mszanki zaczęło się po 1959 r. Najszybciej, bo około 2,5 m/rok, malała szerokość do 1975 r.,
podczas gdy w latach 1975 – 1997 tempo wyraźnie się zmniejszyło ‒ do 0,5 m / rok.
Pogłębianie koryta Mszanki zachodziło wzdłuż prawie całej jego długości. Stabilne
w układzie pionowym są jedynie w górnym biegu rzeki, skalne odcinki koryta. Wszędzie
indziej obserwuje się liczne dowody wcinania się rzeki w postaci : wysokich podcięć brzegowych, zawieszonych koryt dopływów bocznych, zniszczonych, wiszących nad wodą
opasek brzegowych, zerodowanych koron budowli poprzecznych czy podciętych filarów
mostów. Obniżanie dna koryta przy jednoczesnym jego zwężaniu powodowało przekształcenie części koryta aktywnego w terasę zalewową, a następnie nadzalewową ( ryc. 5 ).
Na tendencję do pogłębiania koryta wskazuje również analiza wykresu minimalnych
rocznych stanów wody w profilu wodowskazowym Mszana Dolna ( ryc. 6 ). Na wykresie
tym wyraźnie widać moment intensyfikacji zmian, który przypada około 1964 r. To pogłębianie zachodziło w różnym tempie, ale tendencja była stała. Największe tempo erozja
wgłębna osiągnęła w latach 1964 – 1972 – 14 cm / rok. W latach 1985 – 2003 tempo obniżania
się wartości minimalnych stanów rocznych zmniejszyło się do 2,2 cm / rok, a ich przebieg
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Ryc. 6. Tendencja malejąca wartości minimalnych rocznych stanów wody Mszanki w wieloleciu
w przekroju wodowskazowym Mszana Dolna

stał się bardziej wyrównany. W sumie w latach 1964 – 2003 koryto Mszanki pogłębiło się
o 1,5 – 2,0 m. Wartość tę należy traktować bardzo szacunkowo, gdyż w trakcie działania
posterunku występowały zakłócenia mające wpływ na wynik pomiarów hydrologicznych
( zmiana zera wodowskazu, prace regulacyjne w profilu wodowskazowym ).
Najbardziej widoczną zmianą, jaka zaszła w obrębie dna koryta Mszanki, jest wzrost
udziału odcinków wykształconych w obrębie litej skały i jednocześnie spadek udziału
odcinków typowo aluwialnych ( ryc. 7 ). W 1975 r. odcinki typu skalnego stanowiły 39,5%
długości całego koryta Mszanki, a na pozostałej długości dno było aluwialne. W 2004 r.
udział odcinków skalnych i skalno-aluwialnych ( ze skalnym dnem i mało miąższą, nieciągłą warstwą aluwiów ) wynosił już 67,1%. Drugą ważną zmianą jest sposób rozmieszczenia
odcinków skalnych w profilu podłużnym koryta. W 1975 r. odcinki skalne występowały
w górnym biegu Mszanki, a poniżej nich rzeka wcinała się w swoje aluwia, aż do samego
ujścia ( ryc. 7 ). Współcześnie odcinki skalne występują w górnym i środkowym biegu
rzeki. Występują wyłącznie poniżej zapór przeciwrumowiskowych i / lub wzdłuż odcinka
uregulowanego za pomocą ostróg, co stanowi dowód na intensywną erozję wgłębną związaną z powstaniem tych budowli.
W pierwszej połowie XX wieku Mszanka była obciążona dużą ilością rumowiska, które
deponowała w postaci łach żwirowych. Koryto było wtedy szersze, płytsze i w wielu
odcinkach wielonurtowe. Te cechy zaczęły się szybko zmieniać w drugiej połowie XX
wieku. W węższym i głębszym korycie jednonurtowym istniały mało dogodne warunki
do deponowania aluwiów których zresztą było w rzece coraz mniej. W efekcie w ostatnich dziesięcioleciach zmniejszyła się liczba i powierzchnia form akumulacyjnych, wrosła
natomiast liczba i powierzchnia form erozyjnych. Dużej redukcji uległa wartość wskaźnika zdziczenia ( tab. 3 ).
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Ryc. 4. Zmiany szerokości koryta Mszanki w XX w. ( na podstawie projektów regulacji nr 11 / 90 / 8,
2196 oraz ortofotomapy )

Ryc. 5. Pogłębianie koryta Mszanki i zmiana kształtu jego profilu poprzecznego w 2,5 km biegu rzeki
(  od ujścia  ) w latach 1911 ‒ 1988 : K – koryto aktywne, T Z – terasa zalewowa, T N – terasa nadzalewowa
(  na podstawie projektów regulacji nr 11 / 90 / 8, 3337 i 4175   )

Ryc. 7. Udział koryt skalnych, skalno-aluwialnych i aluwialnych wzdłuż biegu Mszanki w latach
1975‒2004: 1 – koryto skalne, 2 – koryto skalno-aluwialne, 3 – koryto aluwialne, 4 – zapora przeciwrumowiskowa (na podstawie badań K. Krzemienia [1984] i J. Korpak [2007a])

Ryc. 8. Zmiana typów morfodynamicznych poszczególnych odcinków koryt Mszanki w latach
1975‒2004 : 1 ‒ 4 – typy koryt z dominacją procesów : 1 – erozji wgłębnej, 2 – erozji bocznej i redepozycji, 3 – redepozycji, 4 – transportu, 5 – zapora przeciwrumowiskowa ( na podstawie badań
K. Krzemienia [ 1984 ] i J. Korpak [ 2007 ] )

Ryc. 9. Historia regulacji koryta Mszanki : A – profil podłużny : 1a – koryto skalne w 1975 r.,
1b – koryto skalne w 2004 r., B – stan uregulowania pod koniec kolejnych dziesięcioleci :
2 – 5 – rodzaje budowli regulacyjnych : 2 – zapora przeciwrumowiskowa, 3 – stopnie betonowe lub
rampy kamienne, 4 – budowle podłużne ( ostrogi lub kierownice ), 5 – umocnienia brzegowe

Morfologia i funkcjonowanie uregulowanego koryta rzeki górskiej ( na przykładzie Mszanki w Gorcach )

Tabela 3. Zmiana liczby i powierzchni form korytowych Mszanki
Formy korytowe
liczba progów / km
liczba podcięć / km
powierzchnia podcięć ( m2/ km )
liczba łach / km
powierzchnia łach ( m2/ km )
wskaźnik zdiczenia

1975
8,2
4,9
473
30,1
1843
20,87

2004
19,1
9,4
1124
6,7
439
1,8

W latach 1975 – 2004 znacznie wzrósł udział odcinków koryt modelowanych przez
proces erozji wgłębnej, głównie w górnym biegu Mszanki oraz poniżej zapór przeciwrumwiskowych ( ryc. 8 ). Znacznej redukcji uległ natomiast udział odcinków z dominacją
procesów redepozycji i erozji bocznej. Ten ostatni odgrywa współcześnie najmniejszą rolę
w modelowaniu koryta Mszanki. W całym profilu podłużnym rzeki wyróżnia się obecnie
więcej odcinków różnych typów niż 30 lat temu. Odcinki te są jednocześnie znacznie krótsze. Morfodynamika koryt uległa zatem znacznemu skomplikowaniu.

Przyczyny zmian systemu korytowego Mszanki
Wyżej opisane przemiany systemu korytowego Mszanki były jego odpowiedzią na radykalną redukcję materiału dostępnego do transportu fluwialnego ( Korpak 2007a ). Niedociążone rzeki skierowują nadwyżkę energii na erodowanie koryta. Zmniejszenie dostawy
materiału do koryta było rezultatem zmian w użytkowaniu ziemi w zlewni, eksploatacji
rumowiska dennego oraz regulacji koryta.
Od drugiej połowy XX wieku następuje w polskich Karpatach stopniowa zamiana gruntów ornych na użytki zielone ( Guzik 2004 ). Proces ten został znacznie przyspieszony po
1989 r., kiedy w nowych warunkach gospodarczo-ekonomicznych uprawa roli okazała się
nieopłacalna. Wstępne szacunki dokonane na podstawie ortofotomapy z 1997 r. wskazują,
że obszary z ekspansją roślinności trawiasto-krzewiasto-leśnej zajmują w zlewni Mszanki
około 27% jej powierzchni ( Korpak 2007b ). Wpłynęło to na znaczne zwiększenie retencji
w zlewni. Spadek powierzchni gruntów ornych, a zwłaszcza uprawy roślin okopowych,
spowodował dużą redukcję spłukiwania materiału zwietrzelinowego do koryt. Przyczyniły się do niej również zarastanie nieużywanych dróg polnych oraz terasowanie stoków.
Jednocześnie z opisanymi zmianami w strukturze użytkowania ziemi w zlewni Mszanki
miała i nieustannie ma miejsce eksploatacja rumowiska korytowego. Tempo i ilość poboru
rumowiska są nieporównywalnie większe niż tempo i wielkość dostawy materiału z wyższych partii koryta i ze zlewni ( Radecki-Pawlik 2002 ).
Prawdopodobnie największą rolę w przekształcaniu koryta Mszanki przypisać należy
pracom regulacyjnym. Systematyczne regulacje podjęto na początku lat 60. XX wieku
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( ryc. 9 ) i właśnie wtedy, jak wykazano powyżej, koryto zaczęło się szybko zmieniać. Okres
najintensywniej prowadzonych prac regulacyjnych przypada na lata 60. i 70. XX wieku.
Wtedy budowano najbardziej „ inwazyjne ” obiekty regulacyjne : ostrogi i zapory przeciwrumowiskowe, przyczyniające się do radykalnej zmiany układu koryta w planie, jego
profili podłużnych i poprzecznych. Znalazło to również odzwierciedlenie w tempie pogłębiania koryta, które było najszybsze właśnie w tym okresie (ryc. 6). W latach 80. XX wieku
częstość i zakres podejmowania prac regulacyjnych wyraźnie się zmniejszyły, co wynikało
z braku funduszy, ale też z racji długoletniego okresu bez większych wezbrań (w latach
1975–1997). Głównym typem stosowanej wtedy zabudowy była korekcja stopniowa. Kolejny
okres wzmożonych prac hydrotechnicznych zaczyna się w latach 90. XX wieku, a właściwie
dopiero po wezbraniu w 1997 r. Wykonywane projekty dotyczą napraw szkód po następujących po sobie w krótkim czasie wezbraniach w latach 1997, 1998, 2001. Prace obejmują
budowę przede wszystkim korekcji stopniowych i zabezpieczeń brzegów (ryc. 8).
Olbrzymie zmiany w morfologii koryta Mszanki dokonywały się już podczas przeprowadzania prac regulacyjnych, gdyż wymagały tego same projekty. Zgodnie z nimi
koryto było prostowane i zwężane, wykonywano też przekopy. Wiele odcinków skrócono
i przekształcono z roztokowych w kręte lub proste. Dno koryta zrównywano spychaczami,
przez co zaburzano jego strukturę, likwidowano wszelkie formy i nierówności i pogłębiano je. Po uregulowaniu zmiany w układzie poziomym zachodziły w minimalnym
stopniu. Mechaniczne zwężenie koryt i zniszczenie obrukowania dna inicjowało dalsze
pogłębianie.
Różne rodzaje zabiegów regulacyjnych powodowały nieco odmienne skutki w morfologii i wykształceniu koryta. Poniżej podano kilka przykładów reakcji koryta Mszanki na
konkretne prace hydrotechniczne.

Zmiany koryta Mszanki pod wpływem różnych budowli
regulacyjnych
Zmiany koryta Mszanki po wybudowaniu zapory przeciwrumowiskowej
W 1961 r. powstała zapora przeciwrumowiskowa w 7,8 km. Jej celem było zatrzymanie
transportu rumowiska, które deponowane było w odcinku koryta przebiegającym przez
grunty orne, co groziło ich zalewaniem podczas dużych wezbrań. Przed wybudowaniem
zapory rzeka płynęła wielonurtowym korytem aluwialnym o szerokości 30–50 m (ryc. 9A).
Zapora przerwała ciągłość systemu fluwialnego i zmieniła profil podłużny koryta
z wyrównanego w nieregularny, z wyraźnym załomem ( ryc. 10 ). Koryto zostało podzielone na dwa odcinki modelowane przez różne procesy : powyżej zapory dominowała
depozycja rumowiska, poniżej ‒ erozja wgłębna ( ryc. 9B, 10 ). Oba te procesy zachodziły
najszybciej w krótkim czasie po regulacji i osiągały największe rozmiary w niewielkiej
odległości od korpusu zapory.
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Dno koryta podniosło się w latach 1959 – 1975 o 4 m w zbiorniku zapory i o 1,5 m w odległości 300 m powyżej korpusu zapory ( ryc. 10 ). Sam zbiornik zapory był wypełniany nieco
szybciej, niż zakładano w projekcie. Planowane tempo sedymentacji wynosiło około 3630
m3 / rok, a rzeczywiste około 4410 m3 / rok. W 1975 r., 14 lat po powstaniu zbiornika, był on
już wypełniony w 68%, a Mszanka płynęła w jego obrębie kilkoma korytami okalającymi
wyspy. Powyżej mostu w Łętowym koryto było roztokowe, o szerokości 35 – 50 m ( ryc. 9B ).
W 1997 r. zbiornik był już całkiem wypełniony rumowiskiem, które zasiedliła roślinność
( ryc. 9C ). Wszystkie ramiona boczne koryta uległy osuszeniu, rzeka wykorzystywała
jednonurtowe koryto o szerokości nie przekraczającej 35 m. Powyżej mostu w Łętowym
nastąpiło przekształcenie koryta z roztokowego w 1975 r. w jednonurtowe i kręte oraz jego
zwężenie do 30 – 40 m. Jest ono tu współcześnie kształtowane przez procesy erozji bocznej
i redepozycji ( koryto typu B ).
W ciągu zaledwie 6 lat dno koryta obniżyło się o 1,5 m tuż poniżej zapory i o 0,5 m
w odległości 200 m w dół biegu rzeki, gdzie nastąpiło rozcięcie pokrywy aluwialnej
i odsłonięcie litego podłoża ( ryc. 10 ). Tak duża erozja poniżej wynikała po części z zaniedbania wykonania planowanego w projekcie stopnia betonowego w 7,7 km, który miał
zmniejszyć spadek dna koryta poniżej zapory z 10,5‰ do 6,0‰ ( ryc. 9A ). W efekcie już
w ciągu 6 lat od powstania budowli spadek dna, zamiast się zmniejszyć, wzrósł do 11,8‰.
Wraz z pogłębianiem zachodziło zwężanie koryta. Do 1967 r. szerokość koryta Mszanki
zmniejszyła się z 34 do 9 m ( o 73,5% ). Chcąc zapobiec dalszej erozji, wybudowano poniżej
zapory dwa stopnie betonowe o wysokości 1,8 i 1,2 m ( ryc. 9B ). Inwestycje te zmniejszyły tempo procesu erozji, ale go nie zahamowały. Do 1997 r. koryto poniżej zapory
uległo jeszcze większemu zwężeniu. Poniżej drugiego stopnia zarówno dno, jak i brzegi
koryta są dzisiaj skalne ( ryc. 9C ). W dnie występują podłogi skalne oraz próg o wysokości
około 1 m. Po obu stronach koryta utworzyły się wąskie, skalne półki, będące inicjalną
formą terasy zalewowej, a dawna terasa zalewowa przekształcona została w nadzalewową.
Główną funkcją koryta w tym odcinku jest transport materiału przedostającego się przez
korpus zapory, której zbiornik został już wypełniony rumowiskiem.

Zmiany koryta Mszanki po regulacji za pomocą budowli podłużnych
Przed regulacją Mszanka w Mszanie Górnej w 7,0 – 6,2 km płynęła korytem aluwialnym
( ryc. 11A ). Szerokość koryta aktywnego ( wraz z łachami ) osiągała wartości 30 – 90 m.
Z biegiem rzeki koryto zwężało się, a jego szerokość ograniczała obecność wysokiego brzegu
lewego i zalesionego prawego ( ryc. 11A, B ). Podczas wezbrań woda płynęła całą szerokością
koryta, które ulegało przeobrażaniu. Z czasem uszkodzony został betonowy mur oporowy
na lewym brzegu, wzdłuż którego przebiega droga Mszana Dolna‒Szczawnica. W tej sytuacji
w 1978 r. uregulowano koryto za pomocą ostróg i kierownic. Nowe koryto miało profil trapezowy i jednakową szerokość w dnie równą 16 m ( ryc. 11B). Lewy brzeg w bezpośrednim
sąsiedztwie drogi umocniono za pomocą tamy podłużnej siatkowo-kamiennej. Prawy brzeg
zabudowano ostrogami siatkowo-kamiennymi, które zwęziły koryto.
Znaczne zwężenie koryta ( o 32% ) spowodowało zwiększenie się energii wody i intensyfikację procesu erozji wgłębnej. Wraz z pogłębianiem koryta następowało dalsze jego zwę99
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żanie. Rzeka rozcięła aluwia, osiągając skalne podłoże i dalej się w nie wcinając. Po obu
stronach koryta pojawiły się wąskie skalne listwy ( ryc. 11C, D ), które osiągają wysokość
do 1 m. Całkowita wartość pogłębienia koryta w latach 1978 – 2004 miejscami znacznie
przekracza 1 m – rzeka rozcięła warstwę aluwiów i metrową warstwę skały. Na wysokości 1,0 – 1,5 m ponad poziomem wychodni skalnych występuje poziom terasy, która przed
regulacją była częścią koryta aktywnego ( ryc. 11A, C ). Są to przestrzenie koryta między
ostrogami, które zostały wypełnione i utrwalone. Same ostrogi są już przeważnie niewidoczne w terenie. Opaski i kierownice ubezpieczające lewy brzeg są zawieszone nad
poziomem wody. Głównym procesem modelującym koryto jest tu erozja wgłębna ( typ A ).

Zmiany koryta Mszanki po regulacji za pomocą korekcji stopniowej
Od końca lat 70. XX wieku budowano korekcję stopniową wzdłuż długiego odcinka w dolnym biegu Mszanki. Regulację realizowano w trzech etapach ( ryc. 12 ). Przed regulacjami
koryto było na tym odcinku roztokowe, aluwialne, z wielkimi łachami o maksymalnej długości 1 km ( ryc. 12 ). Szerokość koryta aktywnego wynosiła na ogół ponad 100 m, a miejscami przekraczała 300 m. Profil podłużny dna był wyrównany. Dzisiaj koryto jest jednonurtowe, kręte, a jego szerokość nie przekracza 35 m. Obserwuje się prawie całkowity brak
form fluwialnych. Brzegi są regularne, wyprofilowane i umocnione. Profil podłużny dna
jest schodowy, a profile poprzeczne regularne, trapezowe. Wzdłuż całego odcinka występuje
26 stopni i kilkadziesiąt progów betonowych ( ryc. 12 ). Powierzchnia koryta aktywnego zmalała pięcio krotnie. Nieporównywalnie bardziej, bo aż 119 razy, zmniejszyła się powierzchnia
samych łach. Koryto zmieniło funkcję z redepozycyjnej w 1975 r. na transportującą w 2004 r.
(ryc. 14).
Podczas przeprowadzania kolejnych prac teren pod nową trasę regulacyjną zrównywano spychaczami, niszcząc strukturę dna koryta i warstwę obrukowania, będącą
naturalną ochroną przed rozmywaniem ( ryc. 13A ). Wyprofilowane brzegi umacniano,
co zapobiegało erozji bocznej. Pomimo braku rumowiska dostępnego do transportu przy
jednoczesnym znacznym skróceniu, wyprostowaniu i zwężeniu koryta erozja wgłębna
w obrębie odcinka z korekcją stopniową była mało efektywna. Przyczyną tego była redukcja spadku koryta za pomocą stopni. Zwykle po kilkunastu latach od powstania stopni
koryto ulegało „zabliźnieniu”. W dnie, zwłaszcza przy brzegach wypukłych, pojawiały się
łachy, brzegi były utrwalane darnią lub wikliną i zagospodarowywane. Fragmenty dawnego
koryta aktywnego, które wskutek regulacji zostały „ odcięte ”, przekształcały się w terasę
zalewową, a miejscami nawet nadzalewową ( ryc. 13B ).
W pierwszym okresie funkcjonowania korekcji stopniowej głównym procesem w jej
obrębie była depozycja rumowiska za stopniami, która przyczyniała się do jego niedoboru w niższych odcinkach koryta (Korpak 2007a). Odcinki te ulegały wtedy pogłębianiu.
Rozmiar i tempo depozycji za stopniami były nieznaczne, gdyż dostępność rumowiska
z wyżej położonych odcinków była ograniczona ze względu na lokalizację zapory przeciwrumowiskowej w 5,7 km. Umocnienia brzegowe uniemożliwiały również dostawę materiału
z podcięć. Dlatego w odcinku tym występowało i występuje niewiele form akumulacyjnych.
Sytuacja zmieniała się podczas dużych wezbrań, kiedy dostawa materiału była wyraźnie więk100

Ryc. 10. Zmiany wykształcenia koryta Mszanki w odcinku z zaporą przeciwrumowiskową w Mszanie Górnej : A – na podstawie projektu regulacji
nr 2196 : 1 – kierunek biegu rzeki, 2 – łacha, 3 – skarpa wysokiego brzegu, 4‒5 – podcięcia erozyjne o wysokościach : 4 – 2‒5 m, 5 – 0‒2 m, 6‒10– projektowane budowle regulacyjne : 6 – trasa regulacyjna, 7 – grobla ziemna, 8 – zapora przeciwrumowiskowa, 9 – stopień betonowy, 10 – zasięg zbiornika
zapory, 11 – zarośnięte łachy, 12 – olszyny, zarośla, 13 – las, 14 – grunty orne

Ryc. 11. Zmiany poziomu dna koryta Mszanki w odcinku z zaporą przeciwrumowiskową w Mszanie
Górnej ( na podstawie projektów regulacji nr 2196, 1682 i 3375 )

Ryc. 12. Zmiany koryta Mszanki w Mszanie Górnej na skutek regulacji za pomocą ostróg ok.
1978. ( B – na podstawie projektu nr 114, D – na podstawie kartowania terenowego): 1 – koryto wypełnione wodą, 2 – łacha, 3‒5 – krawędzie brzegów o wysokościach : 3 – 0‒2 m, 4 – 2 – 5 m, 5 – >5 m,
6 – próg skalny, 7 – wychodnie skalne, 8‒9 – projektowane budowle regulacyjne: 8 – kierownice i opaski,
9 – ostrogi, 10‒12 – budowle regulacyjne występujące w korycie : 10 –opaski siatkowo-kamienne,
11 – zabudowa biologiczna (wiklina), 12 – narzut kamienny, 13 – droga asfaltowa, 14 – droga gruntowa

Ryc. 13. Zmiana przebiegu koryta Mszanki w Mszanie Górnej i Dolnej w latach 1910‒2005. ( A –
na podstawie topograficznej mapy austriackiej z 1910 r., B – na podstawie ortofotomapy z 1997 r.
oraz projektów technicznych nr 3337 i 1750 ) : 1 – koryto wypełnione wodą, 2 – łacha, 3 – stopnień
betonowy, 4 – granice odcinków objętych trzema etapami prac regulacyjnych, 5 – daty zakończenia
trzech etapów prac regulacyjnych

Ryc. 14. Koryto Mszanki w Mszanie Górnej w trakcie powstawania korekcji stopniowej w 1975 r. i zmiany koryta po 22 latach
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sza. Wypełnianie rumowiskiem przestrzeni za stopniami przyczyniało się wtedy do wyrównywania schodowego profilu podłużnego. Gdy profil był wyrównany, stopnie przestawały
spełniać swoją funkcję, a koryto zaczynało odgrywać rolę „ rynny ” transportującej materiał. Funkcję depozycyjną zastępowała funkcja transportacyjna. Zwykle jednak stan taki
był przejściowy, gdyż po każdym wezbraniu koryto było szybko udrażniane.
Koryto Mszanki z korekcją stopniową jest stabilne w układzie poziomym i pionowym, ale
niedopasowane do zróżnicowanych stanów i przepływów rzeki w ciągu r. W czasie trwania
niskich stanów jest za szerokie. Tworzą się wtedy łachy brzegowe, które zwężają profil koryta.
Niekiedy na łachy te wkracza roślinność, która je stabilizuje. Podczas wezbrań w wyprostowanym korycie następuje przyspieszony odpływ wód. Powoduje to przemodelowanie struktur
dna, rozmycie starych łach i depozycję nowych. Koryto jest zwykle zasypywane rumowiskiem. Rzeka nie mieści się w zbyt wąskim wtedy korycie i dąży do zwiększania jego krętości, erodując dno i brzegi. Niszczone są przy tym obiekty regulacyjne (przede wszystkim część
przelewowa stopni, progi niecek wypadowych i umocnienia brzegowe).

Wnioski
Funkcjonowanie koryta uregulowanego jest na pewno trudniejsze do zbadania niż koryta
naturalnego. Regulacje powodują zachwianie równowagi systemu korytowego i przerywają jego ciągłość. Koryto zostaje podzielone na sztuczne odcinki. Wykształcenie i funkcjonowanie tych odcinków zależy bardziej od sposobu ich uregulowania niż od położenia
w określonym miejscu w profilu podłużnym. Nieraz sąsiadujące ze sobą odcinki koryta
charakteryzuje odmienny rozwój geomorfologiczny, mimo że przed regulacją pełniły
taką samą funkcję. Ograniczony zostaje swobodny przepływ energii i materii. W przypadku tak skomplikowanego systemu bardzo trudno jest przewidzieć jego „ zachowanie ”
w trakcie wezbrania, czy też jego reakcję na kolejną ingerencję w jego strukturę. Warunkiem trafnych prognoz ewolucji systemów koryt uregulowanych, jak również poprawy
ich stanu ekologicznego, jest przede wszystkim dobre zrozumienie ich funkcjonowania
w skali całej zlewni. Rozpoznaniu struktury i dynamiki uregulowanego systemu korytowego powinno służyć jego szczegółowe skartowanie wzdłuż całej długości oraz przeprowadzenie typologii morfodynamicznej. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest np.
określenie rodzaju i zasięgu oddziaływania poszczególnych budowli hydrotechnicznych
na morfologię wykształcenie i funkcjonowanie koryta. W celu dokonania analizy przyczyn zmian koryt, ich skali i tempa, konieczne jest wykorzystanie dostępnych materiałów
historycznych : map, projektów regulacji, zdjęć lotniczych i innych. Dopiero taka szeroka
analiza stanu przeszłego i współczesnego koryta oraz jego stopniowych zmian, jak również prześledzenie tych zmian w różnych skalach : odcinka, koryta i zlewni, pozwala na
pełne zrozumienie kierunku rozwoju koryta oraz umożliwia przewidywanie jego dalszej
reakcji na różne zmiany naturalne i antropogeniczne. Jest też gwarantem, że ewentualne
działania podjęte w celu poprawy stanu ekologicznego koryta uregulowanego rzeczywiście spełnią swe zadanie, a nie jeszcze bardziej pogorszą sytuację.
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Rozdział 7
Podstawowe pojęcia i definicje
dotyczące koryt rzecznych
Kazimierz Krzemień, Elżbieta Gorczyca, Mateusz Sobucki

W rozdziale tym przedstawiono podstawowe terminy i pojęcia związane z kartowaniem
koryt rzek i potoków. Większość terminów występuje bezpośrednio w „ Instrukcji do
kartowania koryt ”. Inne terminy poszerzają prezentowaną problematykę, szczególnie dla
osób nie będących specjalistami z zakresu geomorfologii fluwialnej.

Wyjaśnienia terminów i pojęć
Koryto rzeczne to forma wklęsła wydłużona, w której koncentruje się spływ wody płynącej
stale, okresowo lub epizodycznie (  rozdział 2, ryc. 1, 2). W korycie działają procesy fluwialne.
Strefa zalewana podczas wezbrań nazywana jest korytem wielkiej wody lub łożyskiem
powodziowym. Koryto może być wycięte w litej skale lub w aluwiach. Kształt koryta, jego
szerokość, głębokość i spadek zależą od wielkości przepływu rzeki oraz od ilości i jakości
transportowanego rumowiska. W korycie występują rynny, progi i kotły, podłogi skalne,
podcięcia brzegowe, łachy centralne i brzeżne (boczne). Można wyróżnić: koryto normalne,
w którym mieszczą się wody podczas niskich i średnich stanów oraz łożysko, czyli koryto
powodziowe. Koryto składa się z brzegów i dna. Korytem rzeki przemieszcza się nie tylko
woda, lecz także materiał transportowany, taki jak: ił, pył, piasek, żwir, głazy, bloki, nazywany ogólnie materiałem klastycznym. Ponadto w korycie transportowany jest materiał
rozpuszczony. Podział na transport materiału rozpuszczonego i klastycznego zwietrzelin
wynika z wielkości transportowanych cząstek i mechanizmu transportu (Froehlich 1982).
Materiał klastyczny to zawiesina ( materiał zawieszony ) oraz materiał wleczony ( materiał transportu dennego ). W obszarach górskich zawiesinę stanowi zwykle materiał ilasto-pylasto-piaszczysty. Materiał wleczony stanowi zwykle w tych obszarach materiał
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piaszczysto-żwirowo-głazowo-blokowy. Ten sam materiał frakcji pylasto-piaszczystej
w zależności od środowiska przyrodniczego i prędkości wody może być transportowany
w zawiesinie lub postaci transportu dennego. W obszarach górskich i wysokogórskich
podobnie może się zachowywać także materiał innych frakcji.
Szerokość brzegowa to szerokość koryta niskiej wody łącznie z łachami występującymi
w jego obrębie ( rozdział 2 ryc. 9) (fot. 1 ).
Łożysko ( koryto powodziowe ) to koryto wielkiej wody, szczególnie charakterystyczne
jest dla rzek o dużych amplitudach stanów wody, np. roztokowych. Rzeki tego typu przy
niskich i średnich stanach mieszczą się zwykle w tzw. korycie normalnym. Przy wysokich
stanach wody woda zajmuje większy obszar i wypełnia liczne kanały, którymi odprowadzane są wody wezbraniowe ( rozdział 2 ryc. 9) (fot. 5 ).
Szerokość łożyska – to szerokość rzeki przy wysokich stanach wody. Woda wypełnia
liczne kanały, przykrywa łachy i wyspy w obrębie koryta. Szerokość łożyska to suma szerokości kanałów ( rozdział 2 ryc. 9) (fot. 4 i 5 ).
Typy koryt rzecznych można wydzielać zależnie od wybranego kryterium. Można
wydzielać koryta ze względu na przebieg w planie, stabilność, krętość, liczbę form, rodzaj
podłoża, rodzaj transportowanego materiału. Najpowszechniej wydzielane są koryta
ze względu na układ koryta w planie i rodzaj przemieszczanego materiału. Według
S.A. Schumma ( 1963 ) można wydzielić 3 typy ze względu na przemieszczany materiał :
koryta rzek o obciążeniu zawiesinowym, mieszanym i dennym. Z kolei ze względu na
przebieg w planie można wydzielić koryta : proste ( fot. 1 ), kręte ( fot. 2 ), meandrowe ( fot. 3 ),
roztokowe ( fot. 4 i 5 ) i anastomozujące ( fot. 6 ). Koryta proste występują bardzo rzadko
( zwykle są antropogeniczne lub ich przebieg uwarunkowany jest tektonicznie ), natomiasta koryta kręte są powszechne. Koryta meandrowe powstają w szerokich dolinach
o małym spadku, są wycięte w aluwiach. Meandrem jest odcinek koryta złożony z dwóch
zakoli : prawego i lewego. Rzeki meandrowe charakteryzują się wyrównanym przepływem,
małym spadkiem, niewielką prędkością, transportują stosunkowo dużo zawiesiny. Koryta
rzek roztokowych są wielokanałowe z licznymi wyspami i łachami centralnymi. Rzeki
te charakteryzują się dużymi wahaniami stanów wody. Mogą transportować duże ilości
żwiru lub piasku. Koryta rzek anastomozujących są wielokanałowe, bardzo kręte, głęboko wcięte w zarośniętą równinę zalewową. Rzeki te mogą transportować zróżnicowane
ilości zawiesiny. Charakteryzują się spokojnymi przepływami o małych lub umiarkowanych prędkościach ( Teisseyre 1991 ).
Odcinek morfodynamiczny to odcinek koryta rzecznego charakteryzujący się jednorodną budową. Kształtowany jest przez dominujący proces lub procesy morfogenetyczne
( rozdział 2 ryc. 1, 2 i 3) (fot. 1 i 2 ).
Brzeg koryta to wypukły załom koryta rzecznego. Brzeg występuje w korycie niskiej
wody lub wysokiej wody ( brzeg łożyska ). Budują go lite skały lub materiał aluwialny ( rozdział 2 ryc. 10) (fot. 19 ).
Dno koryta to płaski lub bardzo zróżnicowany element koryta rzecznego. Dno występuje w korycie niskiej lub wysokiej wody ( dno łożyska ). Wycięte jest w litej skale lub
w aluwiach ( rozdział 2 ryc. 1, 2 i 3) (fot. 1 i 2 ).
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Profil podłużny koryta jest graficznym obrazem zmian spadków wzdłuż biegu rzeki.
Załomy w obrębie profilu podłużnego koryta mogą być związane z budową geologiczną
( litologią lub tektoniką ) i rzeźbą doliny rzecznej ( rozdział 2 ryc. 7 i 8 ).
Profil poprzeczny koryta jest graficznym obrazem zmian głębokości dna koryta, mierząc od załomu w obrębie brzegu koryta do danego punktu w jego dnie ( rozdział 2, ryc. 6 ).
W jego obrębie mogą występować załomy nawiązujące głównie do różnic litologicznych
( rozdział 2 ryc. 9 ).
Spadek koryta to stopień nachylenia dna koryta w kierunku biegu rzeki. Jest to stosunek różnicy wysokości H do odległości L. Spadek ( S ) można obliczać dla dowolnie
wybranych odcinków koryta rzeki. Wyrażony jest liczbą niemianowaną albo w procentach i promilach ( rozdział 3 ryc. 6 ).
Procesy fluwialne, czyli rzeczne, związane są z działalnością erozyjną, transportową
i akumulacyjną rzek. Należą do najbardziej rozpowszechnionych i najważniejszych procesów morfogenetycznych na Ziemi. Intensywność tych procesów zależy od sposobu płynięcia wody, od energii i kształtu koryta oraz od materiału budującego jego dno i brzegi.
Z tego względu procesy fluwialne mogą zachodzić okresowo lub ciągle.
Erozja fluwialna polega na pogłębianiu dna i podcinaniu brzegów. Erozja wgłębna
zachodzi wtedy, kiedy rzeka rozcina podłoże skalne lub rozmywa dno aluwialne.
W związku z ruchem wody możemy mówić o : eworsji, polegającej na przegłębianiu dna
koryta w strefie ruchu wirowego wody i materiału rumowiskowego, oraz o erozji postępowej, związanej z rozcinaniem podłoża skalnego w wyniku podłużnego transportu
rumowiska wleczonego. Podczas przemieszczania rumowiska zachodzi proces abrazji lub
korazji, polegający na pogłębianiu dna wskutek szorowania materiałem rumowiskowym.
Pod wysokimi progami wodospadów zachodzi kawitacja, czyli proces niszczenia koryta
skalnego na skutek implozji banieczek powietrza. W obszarach górskich i wyżynnych
ma miejsce rozcinanie progów i załomów skalnych, powodując ich cofanie. Proces ten
nosi nazwę erozji wstecznej i prowadzi do wyrównywania wstecznego profilu podłużnego
koryta. Do pogłębiania koryta prowadzi też proces rozmywania i rozcinania dna aluwialnego zbudowanego ze żwirów, piasków i namułów rzecznych. Do fluwialnych procesów
erozyjnych należy też erozja boczna, polegająca na podcinaniu lub rozmywaniu brzegów
koryta rzecznego. Dzięki erozji bocznej ma miejsce migracja boczna koryta i tworzenie
przebiegu krętego.
Działalność transportowa rzek polega na przemieszczaniu materiału rozpuszczonego,
zawieszonego i wleczonego. Jest on zróżnicowany w profilu podłużnym koryt rzecznych,
a także w ciągu roku hydrologicznego. Transport materiału rozpuszczonego jest zróżnicowany podczas wezbrań. Zwykle im większe są przepływy, tym mniejsza jest koncentracja
materiału rozpuszczonego w wodzie. Podczas wezbrań wynoszone są jednak największe
ilości materiału rozpuszczonego ze zlewni. Transport zawiesiny polega na przemieszczaniu materiału mineralnego i organicznego w rzekach. Podczas wezbrań przemieszczane
są największe ilości zawiesiny. Największa koncentracja zawiesiny ma miejsce przed kulminacją wezbrania; podczas opadania fali wezbraniowej koncentracja zawiesiny jest coraz
niższa. Podczas jednego wielkiego wezbrania może być wyniesione więcej zawiesiny niż
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podczas całego roku bez dużych wezbrań. Transport materiału wleczonego, dennego ( bed
load ) związany jest z transportem frakcji żwirowo-głazowej i piaszczysto-pylastej. Największe natężenie transportu materiału przypada przed lub podczas kulminacji wezbrania. Transport materiału wleczonego odgrywa największą rolę morfotwórczą w korytach
rzek i potoków. Ruch rumowiska w korytach rzek odbywa się dzięki wleczeniu, toczeniu, saltacji, a nawet suspensji. Udział procentowy poszczególnych rodzajów materiału
wynoszonego ze zlewni jest wskaźnikiem aktywności procesów fluwialnych w poszczególnych regionach. Na przykład z Tatr Zachodnich na ich przedpole wynoszone jest rocznie
91,74 – 95,58% materiału rozpuszczonego, 4,35 – 8,05% zawiesiny i tylko 0,07 – 0,26% materiału wleczonego ( dennego ) ( Krzemień 1991b ).
Działalność akumulacyjna, czyli depozycyjna rzek, zachodzi wtedy, kiedy rzeka
zmniejsza siłę transportową. Wzmożenie depozycji ma miejsce wówczas, gdy rzeka
zmniejsza spadek, zmniejsza masę wody, rozszerza koryto oraz uchodzi do jakiegoś zbiornika. Efektem depozycyjnej działalności rzek i potoków są łachy korytowe, nazywane też
odsypami, oraz stożki napływowe i delty. Szybkość rozwoju tych form zależy od reżimu
rzeki, ilości transportowanego materiału, a w przypadku delt, od konfiguracji dna basenu,
gdzie składane są osady.
Pokrywy fluwialne, czyli osady rzeczne ( aluwia ), to materiał głazowo-żwirowo-piaszczysto-pylasty akumulowany przez rzeki stałe, okresowe lub epizodyczne. Zwykle w górnych biegach osadza się materiał najgrubszy – głazowo-żwirowo-piaszczysty, przy czym
ilość tego materiału jest niewielka, ponieważ podczas wezbrań materiał ten jest przemieszczany w dół rzeki. W środkowym i dolnym biegu rzeki w obrębie płaskiego i płytkiego dna
koryta zaczyna się gromadzić materiał piaszczysto-żwirowy. Osady korytowe tworzą zwykle łachy brzeżne i środkowe oraz wyspy, a przy ujściach rzek stożki napływowe lub delty.
Osady rzeczne, czyli aluwia, budują terasy akumulacyjne ( osadowe ) i skalno-osadowe.
Równina zalewowa – strefa dna doliny rzecznej, na której występuje okresowy przepływ wód podczas wielkich wezbrań ( ekstremalnych ) oraz depozycja osadów fluwialnych.
Zbudowana jest głównie z aluwiów o zróżnicowanej frakcji : głazowej, żwirowej, piaszczystej i pylastej. Zazwyczaj pokryta jest roślinnością typu : ziołorośla, wiklina, las łęgowy
z olchą, wierzbą, topolą, osiką. Można wyróżnić w jej obrębie dwie strefy : przykorytową
( proksymalną ) i zewnętrzną ( dystalną ). Pierwsza jest bardziej urozmaicona ze starorzeczami i systemem stopni. W dolinach rzek transportujących drobny materiał mogą
występować wały przykorytowe, krewasy i stożki krewasowe. Druga strefa jest mniej
urozmaicona, rzadziej zalewana. Równina zalewowa zbudowana jest przeważnie z facji
pozakorytowej – w górach – frakcji piaszczysto-żwirowej, a nawet głazowej i detrytusu
roślinnego; w kotlinach i na przedpolu gór – frakcji piaszczystej, pylastej i ilastej z detrytusem roślinnym . W okresie intensywnego pogłębiania koryt, szczególnie w Karpatach
i na ich przedpolu, zasięg równiny zalewowej jest trudny do określenia. W wielu dolinach
został on ograniczony. Z tego powodu wyznaczenie zasięgu równiny zalewowej jest możliwe jedynie w terenie.
Formy korytowe to formy fluwialne erozyjne i depozycyjne występujące w korytach
rzek i potoków. Są to formy wycięte w litej skale, takie jak : progi, kotły, bystrza, żebra
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( berda ), podłogi skalne, rynny skalne oraz formy zbudowane z rumowiska lub wycięte
w nim, takie jak : progi i zwały rumowiskowe, łachy korytowe ( odsypy ), systemy łach
( kamieńce ) w odcinkach zdziczenia koryta, dna rumowiskowe płaskie, plosa i przemiały,
kotły erozyjne.
Progi i systemy progów to załomy skalne różnych rozmiarów i różnego pochodzenia
wyraźnie zaznaczające się na powierzchni wody ( wodospady ), założone zwykle na odpornych wychodniach skalnych. Ich wysokość zwykle mierzymy od powierzchni niskiej
wody. U ich podnóża mogą się tworzyć kotły eworsyjne, nieraz o dużej głębokości. Systemy progów tworzą zwykle kaskadę różnej wysokości na kilku wychodniach. W takiej
sytuacji mogą być poprzegradzane kotłami eworsyjnymi. Progi skalne nazywane z hydrologicznego punktu widzenia wodospadami są najczęściej twardzielcowe na wychodniach
skał o dużej odporności, tektoniczne w strefie uskoków tektonicznych, u wylotu zawieszonych dolin glacjalnych lub fluwialnych oraz mogą być związane ze stadialnym, epicyklicznym rozwojem den dolin. Wiązane są zwykle z erozją wgłębną czy erozją wsteczną,
czyli wstecznym wyrównywaniem profilu podłużnego koryta cieku. W niektórych odcinkach progi mogą być odsłaniane spod pokrywy aluwiów, co zwykle wiąże się też z erozją
wgłębną ( fot. 7, 8 ).
Bystrza to załomy w korycie rzeki górskiej czy potoku. Tworzą je zwykle wychodnie
odpornych skał lub nagromadzenia zdeponowanych otoczaków. Na powierzchni cieku
zaznacza się przyspieszenie ruchu wody, zwykle jest to ruch turbulentny ( fot. 9 ).
Ostrogi skalne to załomy skalne w dnie koryta rzeki czy potoku, niezaznaczające się
na całej szerokości koryta. Są to zniszczone dawne progi skalne lub odsłaniane z podłoża
skośnie zapadające wychodnie skalne ( fot. 10 ).
Żebra ( berda ) to skalne grzędy o znacznych deniwelacjach i różnym stopniu rozczłonkowania. Charakterystyczne są w korytach rzek bieszczadzkich, np. w korycie Sanu,
Wetliny, Osławy ( fot. 11 ).
Podłogi skalne to dna koryt skalnych bez pokrywy rumowiskowej. W stosunku do
podłoża są akordantne ( zgodne ) lub dyskordantne ( niezgodne ) ( fot. 12 ).
Nierówne dna skalne są wycięte w litej skale, z licznymi nieregularnymi załomami
podłużnymi i poprzecznymi ( fot. 13 ).
Rynny erozyjne – podłużne zagłębienia w dnie koryta skalnego, kształtowane przez
erozję postępową. Bardzo często kształt rynien dowiązuje do różnic litologicznych, spękań i uskoków tektonicznych ( fot. 14 ).
Progi, zwały rumowiskowe zbudowane są z rumowiska korytowego. Występują na
załomach związanych ze zmianą spadku, w strefie depozycji grubego detrytusu drzewnego ( pnie drzew, gałęzie, konary z systemem korzeni ), w strefie depozycji grubego rumowiska korytowego ( fot. 15 ).
Kotły skalne ( marmity ) – formy wklęsłe w skalnym dnie koryta rzecznego, uformowane dzięki erozji wirowej ( eworsji ). Występują pod progami skalnymi, w zwężeniach
koryt, poniżej bystrzy ( fot. 16 ).
Kotły rumowiskowe wycięte są przeważnie w dnie rumowiskowym w różnych położeniach w obrębie koryta rzecznego. Związane są z erozyjnym działaniem rzeki ( fot. 15 ).
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Łachy korytowe to formy akumulacyjne, depozycyjne, nazywane nieraz odsypami.
Zbudowane są z materiału klastycznego. Rozróżnia się łachy centralne ( środkowe ) ( fot. 17,
18 ) i brzeżne ( marginalne ) ( prawe lub lewe ) ( fot. 19 ). Łachy są elementem koryta i dlatego
wszystkie są korytowe. Rozróżnianie łach śródkorytowych czy międzykorytowych jest karkołomne. Wydzielanie łach meandrowych, podłużnych, poprzecznych nie budzi wątpliwości. Łachy meandrowe zaliczane są do marginalnych, brzeżnych. Ich powstawanie związane
jest z procesem meandrowania. Występują przy wewnętrznych zakolach koryta.
Wyspy to utrwalone roślinnością ( zaroślami krzewiastymi i drzewami ) łachy centralne
w obrębie koryta rzecznego ( fot. 20 ). Podczas kolejnych dużych wezbrań w ich obrębie
może być wymuszona depozycja osadów transportowanych przez rzekę. Podczas takich
wezbrań w ich początkowej strefie deponowany jest też materiał organiczny, jak gałęzie,
pnie drzew i korzenie.
Kamieńce ( systemy łach ) – systemy łach głazowo-żwirowych w korytach rzek roztokowych ( fot. 4 ).
Dna rumowiskowe płaskie – dno koryta rzeki wycięte w aluwiach, bez form aluwialnych.
Ploso – przegłębiony odcinek koryta rzecznego przy jego wklęsłym brzegu. W obrębie
plosa koryto jest zazwyczaj węższe, głębokie i charakteryzuje się asymetrycznym profilem
poprzecznym. Charakterystyczne są już dla krętych żwirodennych koryt średniogórskich
o stosunkowo małym spadku. W korytach rzek meandrowych są powszechne ( rozdział 5
fot. 1 ) (fot. 22).
Przemiał – spłycony odcinek koryta między dwoma plosami. W korycie rzeki żwirodennej jest to wyraźny załom. Występuje w korycie rzeki krętej i meandrowej. Występowanie na przemian plos i przemiałów jest charakterystyczne dla rzek karpackich o dnach
żwirodennych. Ich obecność jest charakterystyczna dla rzek osiągających krzywą równowagi ( rozdział 5 fot. 1 ) ( fot. 22 ).
Podcięcia brzegowe tworzą się dzięki erozji bocznej. Podcięcia mogą być wypreparowane w litej skale, w aluwiach oraz w litej skale i aluwiach. Są pionowe lub bardzo strome.
Uwarunkowane są bezpośrednim lub pośrednim oddziaływaniem erozji bocznej. Ich
wysokość nie jest więc związana z bezpośrednim oddziaływaniem tego procesu (fot. 23 i 24).
Miąższość osadów rzecznych można określić na podstawie obecności pojedynczych
wychodni skalnych oraz podłóg skalnych. W takich sytuacjach, jak np. w korycie górnej Białki, jest to bardzo łatwe do określenia. W innych przypadkach można to określić
pośrednio na podstawie materiałów z wierceń, czy podczas prac w korytach rzek.
Skład frakcjonalny, uziarnienie, skład mechaniczny to cecha pokryw. W badaniach
fluwialnych dotyczy utworów luźnych. Cecha ta określa procentowy udział w masie
utworu określonych frakcji. Skład frakcjonalny można określać metodą sitową w terenie, metodą planimetryczną ( Rutkowski 1995 ) i metodą M. G. Wolmana ( 1954 ). Metoda
sitowa polega na przesianiu w terenie, w zależności od wielkości materiału 10–500 kg,
rumowiska korytowego na jednym stanowisku. Metoda planimetryczna stosowana jest
do określenia składu frakcjonalnego materiału gruboziarnistego. Podstawą są pomiary
wykonywane bezpośrednio w terenie lub na fotografii sporządzonej w dokładnej skali.
Ostatnio pojawiły się odpowiednie programy komputerowe, przyspieszające stosowanie
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tej metody. Metoda M.G. Wolmana jest najprostsza i proponowana w przeglądowych
badaniach fluwialnych. Polega na zebraniu 100 otoczaków z powierzchni łachy. Pobór
materiału odbywa się w siatce kwadratów o oczkach np. co 20, 50 czy 100 cm zależnie
od wielkości materiału. Pobór otoczaków odbywa się w miejscach przecięcia linii siatki.
Siatkę można wykonać ze sznurka lub drutu. Zaplanowane linie pomiarowe można też
uzyskać za pomocą taśmy mierniczej i wtedy pobiera się otoczaki co 20, 50 lub 100 cm,
następnie przesuwa się taśmę w bok co 20, 50 lub 100 cm. Można też stosować inne sposoby pomiaru, np. poruszać się po łasze równymi krokami bez patrzenia pod nogi – wtedy
zalicza się do próby te otoczaki, które znalazły się pod dużym palcem nogi ( Wolman 1954 ).
Stosowane podziały na przedziały frakcji uwzględniają : ił, pył, piasek, żwir, głazy, bloki.
Wielkość ziaren określa się w milimetrach lub w skali phi w zależności od potrzeb. Przedziały skali phi odpowiadają logarytmowi o podstawie równej 2. Podział na poszczególne
frakcje, których wartości graniczne są zawsze kwestią umowną, doprowadza niekiedy
do niejednoznacznego określenia cech osadu. Z tego względu w badaniach fluwialnych
proponujemy za : UrbaniakBiernacka 1975; Szmańda, Krzemień 2008 ( rozdział 8 fot. 5 )
następującą skalę :
A. ilasta ( < 0,0020 mm ), ( do +9 phi )
B. pylasta ( 0,0020 – 0,0625 mm ), ( od +9 do +4 phi )
C. piaskowa ( piaszczysta ) ( 0,0625 – 2,0 mm ), ( od +4 do -1 phi )
D. żwirowa ( 2,0 – 64,0 mm ), ( od –1 do –6 phi )
E. głazowa 1 ( 64,0 – 256,0 mm ), ( od –6 do –8 phi )
F. głazowa 2 ( 256,0 – 1024,0mm ), ( od –8 do –10 phi )
G. głazowa 3 ( 1024,0 – 2048,0 mm ), ( od –10 do –11 phi )
H. blokowa ( > 2048,0 mm ), ( >–11 phi )
Imbrykacja osadów aluwialnych to dachówkowate, skośne ułożenie otoczaków
w stosunku do powierzchni łachy lub warstwowania osadów aluwialnych. Jest to proces
nakładania i przylegania względem siebie otoczaków większą powierzchnią ( pochylenie
otoczaków ) pod pewnym kątem, zwykle 15 – 30°, inne wartości podawane w literaturze
to 5 – 20°, przy czym płaszczyzny największego przekroju ziaren zapadają pod prąd. Kąt
pochylenia pojedynczych otoczaków zależy od prędkości wody, ilości i wielkości transportowanego materiału. Jest on zazwyczaj mniejszy w źle wysortowanych osadach, większy natomiast w dobrze wysortowanych osadach gruboziarnistych. Imbrykacja osadów
aluwialnych stanowi bardzo dobry wskaźnik kierunku transportu materiału gruboklastycznego i jest cechą kierunkową ( azymutową ) przydatną do określenia i analizy paleoprądów ( paleotransportu ). Na współczesnych łachach jest dobrym wskaźnikiem tego,
jakie otoczaki i jakiej frakcji były ostatnio transportowane podczas przemodelowywania
dna koryta rzeki ( fot. 25, 26 ).
Lineacja ma miejsce wówczas, gdy otoczaki o kształcie elipsoidalnym są toczone przez
prąd dłuższą osią prostopadle do kierunku prądu ( tak jak toczy się walec ). Równoległe
ułożenie dłuższych osi otoczaków i ziaren wytwarza lineację. Imbrykacja i lineacja nie
obejmują wszystkich otoczaków i ziaren. W przestrzenie między większymi otoczakami
zostają zwykle włożone mniejsze i dopasowując się do pozostawionego im miejsca, zaj109
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mują różne położenia. Gdy spadek jest duży, większe okruchy mogą układać się zgodnie
z kierunkiem prądu.
Sortowanie zachodzi wtedy, kiedy otoczaki czy okruchy niesione przez wodę zależnie
od zmian prędkości ulegają rozdzieleniu według wielkości i ciężaru. Z biegiem rzeki prędkość się zmniejsza, wskutek czego wielkość materiału zmniejsza się równocześnie.
Opancerzenie ( uzbrojenie dna koryta, bruk rzeczny ) występuje w korytach rzek żwirodennych. Podczas wysokiego stanu wody rzeka transportuje różnorodny materiał; kiedy
wezbranie zmniejsza się, prędkość płynącej wody powoli maleje, rzeka deponuje grube
ziarna, a drobniejsze przemieszcza niżej. Wtedy na powierzchni łach przeważa gruby
materiał. Powierzchnia łach korytowych i den rumowiskowych pokryta jest grubym
materiałem, a pod nim występuje materiał gruby i znacznie drobniejszy. Po usunięciu
powierzchniowej warstwy łatwo może być usuwany materiał drobny. Likwidacja opancerzenia, np. w wyniku eksploatacji rumowiska, ułatwia wynoszenie drobnego materiału
z odsłoniętej strefy już podczas niewielkich wezbrań ( fot. 27 ).
Fala stojąca – fala wodna będąca wynikiem interferencji dwu fal o jednakowych
amplitudach i okresach biegnących naprzeciw sobie. W takiej fali wyróżnia się węzły,
czyli punkty o zerowych amplitudach wychyleń, i strzałki, czyli punkty o maksymalnych
amplitudach wychyleń. Fala stojąca występuje wtedy, kiedy wrzucimy do wody np. otoczak. Przy spokojnym nurcie fala rozchodzi się równomiernie na wszystkie strony. Gdy
woda płynie szybko fala stojąca może : A – nie tworzyć się, B – przemieszczać się z biegiem
i bardzo szybko zanikać, C – przemieszczać się również w górę cieku i szybko zanikać,
D – przemieszczać się również w górę cieku i stosunkowo wolno zanikać. Zachowanie
fali stojącej od bardzo dawna pozwalało wydzielić 4 typy cieków o różnej hydrodynamice.
Ślady wysokiej wody – podczas wezbrań rzeka transportuje na powierzchni, w miarę
podnoszenia stanów wody, coraz więcej materiału organicznego. Podczas obniżania stanów
wody materiał ten deponowany jest na brzegach, drzewach i krzewach, znacząc maksymalny
zasięg podczas wezbrania. Bardzo często zasięg ten wyznaczają różnorodne śmieci niesione
przez rzekę. Po wezbraniu w bardzo prosty sposób, za pomocą klizymetru, możemy ten
maksymalny stan pomierzyć od poziomu niskiej wody lub od dna koryta (fot. 28).
Budowle korytowe to obiekty hydrotechniczne podłużne i poprzeczne wpływające na
morfologię i dynamikę koryta. Prawidłowa regulacja koryt poprzez budowanie obiektów
hydrotechnicznych powinna zmierzać do polepszenia ich stanu ekologicznego, hydrodynamicznego i geomorfologicznego. Słabe rozpoznanie warunków środowiskowych rzek
i potoków oraz tworzenie obiektów hydrotechnicznych słabo wkomponowanych w system fluwialny prowadzi do niepożądanych reakcji cieków ( fot. 29 ).
Budowle poprzeczne w korytach rzek i potoków to : stopnie i progi oraz zapory przeciwrumowiskowe i jazy. Budowle poprzeczne zmieniają przede wszystkim profil podłużny
koryta i jego spadek ( Radecki-Pawlik 2004; Korpak 2007a ) ( fot. 29 ).
Budowle podłużne służą do zmiany układu koryta w planie i modyfikacji jego profilu
poprzecznego. Są to : tamy podłużne ( kierownice ), tamy poprzeczne ( ostrogi ) oraz różnego rodzaju umocnienia brzegowe koryt wzdłuż biegu rzek i potoków ( Radecki-Pawlik
2004; Korpak 2007a ) ( fot. 30 ).
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Zlewnia ( dorzecze ) to obszar, z którego wody spływają do systemu jednej rzeki ( rozdział 3 ryc. 2 i 4 ). Każda zlewnia ograniczona jest działem wodnym. Działy wodne przebiegają po wyniosłościach, z których woda spływa do dwóch sąsiednich zlewni. Zwyczajowo
o dorzeczu mówi się w przypadku dużych systemów rzecznych, a o zlewniach – kiedy
mamy do czynienia ze stosunkowo małymi rzekami i potokami. Część zlewni występująca
między dwoma profilami wodowskazowymi nazywa się zlewnią różnicową.
Ciek to termin ogólny odnoszący się do rzek, potoków i strumieni. Ciekami określa
się wody znajdujące się w ruchu pod wpływem siły ciężkości i płynące korytem stale lub
przez dłuższy czas.
Zakole to regularny odcinek koryta o zarysie zbliżonym do podkowy. Zakola prawe
łączą się z zakolami lewymi i tworzą meandry. Zwykle między tymi zakolami występują
krótkie odcinki proste, w których położone są przemiały ( płycizny ). W obrębie zakoli
pod brzegiem wklęsłym występują plosa ( przegłębienia ), a na brzegu wypukłym tworzą
się łachy ( point bars ) ( fot. 3 ).
Meander to regularny odcinek koryta, złożony z dwóch zakoli i krótkiego odcinka
prostego łączącego zakole prawe i lewe ( fot. 3 ). Termin pochodzi od nazwy rzeki Menderes ( Meander ) w Anatolii ( Büyük Menderes Nehri, w starożytności Maíandros ). Rzeka
ta, o długości 529 km, swój bieg zaczyna na Płaskowyżu Anatolijskim, a kończy w Morzu
Egejskim. W przeszłości tworzyła liczne meandry. Współcześnie na skutek regulacji
w większości jej koryto jest uregulowane i wyprostowane .
Starorzecze to odcięty fragment koryta rzecznego na skutek działania procesów fluwialnych lub procesów antropogenicznych. Starorzecza występują na równinach zalewowych oraz na terasach rzecznych. Mogą być regularne tam, gdzie występują koryta
meandrowe lub anastomozujące, albo nieregularne tam, gdzie występują koryta kręte lub
roztokowe. Występują więc na różnych poziomach, mogą być suche lub z wodą. Ich dna
mogą być przegłębione w profilu podłużnym lub nie. Mogą występować jako pojedyncze
formy lub tworzyć systemy form.
Wały przykorytowe tworzą się wzdłuż brzegu koryta na terasie zalewowej, podczas
wezbrań. To strefa depozycji zarówno z transportu przydennego ( wleczenie, saltacja, trakcja ), jak i opadania drobnoziarnistych zawiesin w bezpośrednim sąsiedztwie koryta ( Zieliński 1998; Mycielska et al., 2001 ). Zwykle deponowany jest materiał pylasto-piaszczysty
lub piaszczysto-żwirowy. W akumulacji materiału ważną rolę odgrywa roślinność porastająca brzegi koryt – wpływając na wzrost oporu przepływu, powoduje wyraźne zmniejszenie możliwości transportowych rzeki i akumulację materiału. Wał przykorytowy może
zostać erozyjnie rozcinany i wówczas tworzą się krewasy. U ich wylotu na terasie zalewowej akumulowane są stożki napływowe, zwane glifami krewasowymi ( stożek przykorytowy ) ( Zieliński 1998 ) ( fot. 31 ).
Formy antropogeniczne to formy wytworzone przez człowieka. W korytach rzecznych
są to budowle podłużne i poprzeczne wpływające na kształt koryta i tempo procesów fluwialnych ( rozdział 6 ryc. 10 ).
Osady fluwialne, patrz pokrywy fluwialne.
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Obtoczenie ( zaokrąglenie ) – wskutek działania abrazji okruchy skalne stają się obtoczone i zaokrąglone. Okruchy takie nazywane są ogólnie otoczakami. Z biegiem rzeki
otoczaki stają się coraz bardziej zaokrąglone, obtoczone i coraz mniejsze. Zaokrąglanie
okruchów piaskowcowych ma miejsce po przebyciu odległości 1 – 5 km. Otoczaki charakteryzują się określonym stopniem obtoczenia ( zaokrąglenia ); oznaczamy go współczynnikiem zaokrąglenia : 2r / L, gdzie L oznacza maksymalną długość otoczaka, a r – najmniejszy
promień krzywizny ( Cailleux 1959; Koreleski 1965; Klimaszewski 1978 ).
Współczynnik spłaszczenia otoczaków – wskutek działania abrazji okruchy skalne
podlegają zaokrąglaniu i spłaszczaniu. Stopień spłaszczenia otoczaków określamy przy
pomocy współczynnika spłaszczenia wyrażonego wzorem : L+l/2E, gdzie L – to długość
maksymalna otoczaka, l – szerokość otoczaka, E – grubość otoczaka. Pomiarów dokonuje
się na 100 otoczakach tej samej klasy ( np. 4–6 cm ) i z tego samego materiału ( Cailleux
1959; Koreleski 1965; Klimaszewski 1978 ).
Skład petrograficzny to cecha pokryw. W badaniach fluwialnych dotyczy utworów luźnych. Cecha ta określa procentowy udział otoczaków określonych skał. Pomiarów dokonuje się na 100 otoczakach zebranych z powierzchni łach metodą M. G. Wolmana ( 1954 ).
Frakcja to wielkość składników osadu. Wyrażamy ją w milimetrach, centymetrach,
metrach lub w skali phi. Każdy otoczak charakteryzuje się trzema parametrami : długością ( a ), grubością ( b ) i szerokością ( c ). Szerokość otoczaka najlepiej określa jego średnią
wartość. Podział rumowiska według wielkości ziarna można przyjmować według różnych
autorów ( Szmańda, Krzemień 2008 ). W niniejszym opracowaniu proponujemy podział
osadów według. U. Urbaniak-Biernackiej ( 1975 ), patrz skład frakcjonalny ( fot. 32 ).
Liczba F – liczba Froude’a; rozdziela ruch podkrytyczny ( strumieniowy ), który cechuje
spokojny przebieg płynięcia wody w rzece, od ruchu nadkrytycznego ( strzałowy ), który
cechuje rwący i gwałtowny przebieg płynięcia. Liczbę Froude’a określa następujący wzór :
F = v / pierwiastek kwadratowy z liczby g h, gdzie v oznacza prędkość płynięcia wody w m / s,
g – przyspieszenie siły ciężkości w m/s2 ( 9,81 m/s2 ), h – głębokość wody w m. Gdy F< 1,
tj. gdy v < pierwiastek kwadratowy z g h, zachodzi ruch podkrytyczny, strumieniowy;
gdy F > 1, tj.gdy v > pierwiastek kwadratowy z g h, zachodzi ruch nadkrytyczny, strzałowy
( Klimaszewski 1978 ).
Ripplemarki ( zmarszczki, fale piaskowe ) występują w obrębie dna koryta płaskodennego. Powstają dzięki temu, że w zagłębieniach między nierównościami powstaje wir skierowany wstecz, który zatrzymuje przesuwane prądem ziarna, układające się na stronie
odprądowej nierówności, a jednocześnie podprądowa strona nierówności jest erodowana.
Dzięki temu nierówność jest nadbudowywana na stronie odprądowej, a fala piaskowa
przesuwa się w kierunku prądu. Wskutek nakładania się fal piaskowych tworzą się warstwy o warstwowaniu przekątnym. Warstwowanie to może pochodzić zarówno z drobnych, jak i z dużych ripplemarków ( Książkiewicz 1968 ). Ripplemarki są charakterystyczne
dla utworów rzecznych, morskich i eolicznych ( fot. 33 ).
Rumowisko skalne – materiał mineralny grubofrakcyjny, zwykle blokowo-głazowożwirowy, akumulowany przez rzeki stałe, okresowe lub epizodyczne ( fot. 21 ).
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Fot. 1. Koryto proste, rzeka Skawa (fot. Elżbieta Gorczyca)

Fot. 2. Koryto kręte, potok w górach Mecsek, Węgry (fot. Mateusz Sobucki)

Fot. 3. Koryto meandrowe, Borneo (fot. Kazimierz Krzemień)

Fot. 4. Koryto roztokowe, rzeka Białka (fot. Elżbieta Gorczyca)

Fot. 5. Koryto roztokowe, okolice Nazca, Peru (fot. Kazimierz Krzemień)

Fot. 6. Koryto anastomozujące, – Rio Negro, Centralna Amazonia, Brazylia 22.04.2012
(fot. Zbigniew Zwoliński)

Fot. 7. System progów skalnych, rzeka Prut w Jaremczy, Ukraina (fot. Kazimierz Krzemień)

Fot. 8. Próg skalny założony na piaskowcach i łupkach krośnieńskich, koryto Koniny
(fot. Kazimierz Krzemień)

Fot. 9. Bystrza w korycie Prutu, okolice Worochty (fot. Kazimierz Krzemień)

Fot. 10. Ostrogi skalne w korycie Skawy (fot. Elżbieta Gorczyca)

Fot. 11. Berda w korycie Osławy, Wola
Michowa (fot. Kazimierz Krzemień)

Fot. 12. Podłoga skalna w korycie Wisłoki, Myscowa (fot. Mateusz Sobucki)

Fot. 13. Nierówne dno skalne w korycie Koniny (fot. Kazimierz Krzemień)

Fot. 14. Rynna erozyjna w korycie Koniny (fot. Kazimierz Krzemień)

Fot. 15. Progi i kotły rumowiskowe w korycie Potoku Starorobociańskiego (fot. Kazimierz
Krzemień)

Fot. 16. Marmit w korycie potoku okresowego, Ikaria (fot. Kazimierz Krzemień)

Fot. 17. Łacha środkowa w korycie Wisłoki (fot. Mateusz Sobucki)

Fot. 18. Łacha środkowa korycie rzeki górskiej w Andach (fot. Kazimierz Krzemień)

Fot. 19. Łacha boczna w korycie Białki (fot. Kazimierz Krzemień)

Fot. 20. Wyspa w korycie Wisłoki w Świątkowej Małej (fot. Mateusz Sobucki)

Fot. 21. Dno rumowiskowe płaskie w korycie Wisłoki w Nieznajowej (fot. Mateusz Sobucki)

Fot. 22. System ploso-przemiał w korycie Wisłoki w Myscowej (fot. Mateusz Sobucki)

Fot. 23. Podcięcie brzegowe w korycie Wołgi w okolicy Niżnego Nowgorodu
(fot. Elżbieta Gorczyca)

Fot. 24. Podcięcie brzegowe w korycie Wisłoki, Kotań (fot. Kazimierz Krzemień)

Fot. 25. Imbrykacja otoczaków w korycie Raby, w okolicy Gdowa (fot. Elżbieta Gorczyca)

Fot. 26. Imbrykacja otoczaków w korycie Czarnego Dunajca (fot. Kazimierz Krzemień)

Fot. 27. Opancerzenie powierzchni łachy w korycie Wisłoki (fot. Mateusz Sobucki)

Fot. 28. Ślady wysokiej wody na równinie zalewowej, rzeka Raba (fot. Elżbieta Gorczyca)

Fot. 29. Zapora przeciwrumowiskowa na Porębiance w Niedźwiedziu (fot. Kazimierz
Krzemień)

Fot. 30. Umocnienie brzegowe z kamienia łamanego i siatki, Wisłoka w Świątkowej
Wielkiej (fot. Mateusz Sobucki)

Fot. 31. Wał przykorytowy, Raba w okolicy Gdowa (fot. Elżbieta Gorczyca)

Fot. 32. Koryto wycięte w materiale pylastym, Pireneje (fot. Dominika Wrońska-Wałach)

Fot. 33. Ripplemarki w korycie Raby (fot. Elżbieta Gorczyca)

Fot. 34. Progi skośne w korycie Wisłoki w Świątkowej Małej (fot. Mateusz Sobucki)
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Rumosz drzewny – materiał organiczny, taki jak gałęzie, pnie drzew i korzenie, zdeponowany w korycie rzecznym ( fot. 25 ).
Upad warstw skalnych – kąt pionowy między płaszczyzną poziomą a linią upadu
warstw skalnych. Jest to kąt upadu powierzchni strukturalnej ( fot. 34 ). W terenie mierzy
się go klinometrem ( Guzik, Hakenberg 1966 ).
Bieg warstw skalnych to kierunek linii biegu warstw skalnych względem stron świata.
W terenie mierzymy go busolą geologiczną. Jest to azymut linii biegu, czyli mierzony
w prawo ( zgodnie z ruchem wskazówek zegara ), a więc jest to kąt między kierunkiem
północy a dowolnym z dwu zwrotów linii biegu ( Jaroszewski et al., 1985 ) ( fot. 34 ).

Zakończenie
Zebrane definicje nie wyczerpują wszystkich zagadnień. Gdy istnieje potrzeba wyjaśnienia odpowiednich terminów, zalecamy sięgnięcie do literatury z zakresu geomorfologii ogólnej i geomorfologii fluwialnej ( Klimaszewski 1978; Galon 1979; Embleton, Thornes
1985; Mycielska-Dowgiałło et al. 1999; Mycielska-Dowgiałło et al. 2001; Migoń 2006 ). Do
lepszego zrozumienia terminów mogą być przydatne słowniki geograficzne ( Smoleński 1925; Flis 1959; Pietkiewicz, Żmuda 1973; Jackowski 2005 ) oraz encyklopedie ( Witt,
Borówka 1997; Jackowski 2004 ).
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Rozdział 8
Metody pomiarów terenowych
i przyrządy pomiarowe wykorzystywane
w badaniu koryt rzecznych
Elżbieta Gorczyca, Mateusz Sobucki

Jednym z elementów „ Instrukcji do kartowania koryt ” jest ocena morfometryczna koryta
i równiny zalewowej. Do wypełnienia raptularza niezbędne jest wykonanie szeregu pomiarów. Większość pomiarów jest prosta i nie wymaga specjalistycznego sprzętu. W trakcie
badań terenowych określamy morfometrię koryta (profil poprzeczny, podłużny, parametry brzegów) i form korytowych. Dla progów mierzymy wysokość i kąt upadu warstw
skalnych, dla kotłów – głębokość, w przypadku systemu plos i przemiałów dokonujemy
pomiaru odległości pomiędzy nimi. Podcięcia erozyjne charakteryzujemy poprzez pomiar
ich długości i średniej wysokości, natomiast w przypadku łach rumowiskowych mierzymy
ich długość i szerokość (ryc. 1A – C). Charakteryzujemy także frakcję maksymalną rumowiska w każdym odcinku.
Dla każdego kartowanego odcinka koryta należy zebrać szereg informacji morfometrycznych, a także wykonać dokumentację fotograficzną. W tym celu przed kartowaniem
należy skompletować niezbędny sprzęt. Są to: metr, taśma miernicza, suwmiarka, aparat
fotograficzny, klizymetr, busola geologiczna i tyczka geodezyjna.
Klizymetr (gr. klisis – nachylenie, metrein – mierzyć) to prosty przyrząd optyczny stosowany w pracach terenowych związanych z topografią. Służy do mierzenia kąta nachylenia terenu względem poziomu (Guzik, Hakenberg 1966). Stosowany jest również do określania wysokości i odległości (ryc. 2).
Busola geologiczna to przyrząd służący do wykonywania podstawowych pomiarów
w czasie prac geologicznych w terenie. Składa się z kompasu magnetycznego, klinometru i zestawu poziomnic. Umożliwia pomiar biegu i upadu warstw geologicznych (Guzik,
Hakenberg 1966).
Tyczka geodezyjna służy do sygnalizacji punktu w terenie. Ma długość ok. 2 m i pomalowana jest w biało-czerwone pasy o szerokości np. 25 lub 50 cm. Stalowy grot u dołu
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Ryc. 1. Pomiar podstawowych parametrów morfometrycznych łachy, obliczanie powierzchni łachy
z zastosowaniem:
A. metody eksperckiej (współczynnik ⅔);
B. średniej z pomierzonych szerokości reprezentatywnych,
C. średniej szerokości określonej metodą ekspercką.
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Ryc. 2. Pomiar deniwelacji i nachylenia za pomocą klizymetru i dalmierza:
A. pomiar przy użyciu klizymetru w terenie łatwo dostępnym,
B. pomiar przy użyciu klizymetru i dalmierza w terenie trudno dostępnym.
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ułatwia wbicie tyczki w podłoże. Tyczka może być składana i wykorzystywana w zestawie
ze stojakiem.
Obok wyżej wymienionych przyrządów pomiarowych bardzo przydatne w czasie
badań terenowych są: odbiornik G P S, altymetr i dalmierz laserowy (fot. 1, 2). Dwa pierwsze pozwalają na określenie wysokości n. p. m., dodatkowo odbiornik G P S pozwala na
dokładną lokalizację zarówno początku, jak i końca odcinka, a także na lokalizację form
czy punktów, w których dokonujemy dodatkowych pomiarów. Pozwala także na pomiar
długości odcinka i powierzchni interesujących nas form. Dalmierz laserowy jest niezwykle przydatny przy pomiarach do punktów niedostępnych (ryc. 2).
Odbiornik G P S – urządzenie dostarczające informacji o aktualnym położeniu. Jego
działanie oparte jest na analizie sygnałów odbieranych z satelitów i wykonaniu wcięcia liniowego na podstawie wyznaczonych odległości satelita–odbiornik. Nowoczesne
odbiorniki wyposażone są w oprogramowanie, które umożliwia określenie odległości,
powierzchni i innych parametrów przydatnych w czasie prac terenowych (fot. 1).
Altymetr (łac. altus – wysoki, gr. metrein – mierzyć) – przyrząd do wyznaczania wysokości na podstawie pomiaru wartości ciśnienia atmosferycznego. Wykorzystuje zjawisko
zmiany ciśnienia atmosferycznego wraz z wysokością. Wymaga regularnej kalibracji ze
względu na zmienność ciśnienia atmosferycznego w czasie.
Dalmierz laserowy – urządzenie do określania odległości przy użyciu promienia lasera.
Wykorzystuje pomiar czasu, po którym odbity sygnał wraca do urządzenia, lub pomiar
przesunięcia fazowego fali elektromagnetycznej. Ułatwia i przyspiesza pomiary w terenie
oraz umożliwia pomiar odległości do punktów niedostępnych. Zawiera oprogramowanie, które umożliwia wykonanie obliczeń trygonometrycznych, np. określenie wysokości
obiektu (fot. 2).
Oprócz pomiarów parametrów koryta i form korytowych zawartych w instrukcji (rozdział 2), w trakcie badań terenowych w celu lepszego scharakteryzowania interesującego
nas koryta dokonujemy pomiaru prędkości wody w korycie i pomiaru frakcji rumowiska
(rozmiaru okruchów) budujących łachy i dno. Określany jest również skład petrograficzny rumowiska.
Prędkość przepływu możemy zmierzyć przy użyciu młynka hydrometrycznego lub
metodą pływakową.
Pomiar młynkiem hydrometrycznym – młynek hydrometryczny to urządzenie służące do pomiaru punktowej prędkości przepływu wody. Parcie wody powoduje obrót wirnika młynka, a prędkość przepływu określa się, zliczając obroty wirnika w danym czasie.
Można także mierzyć czas, jaki jest potrzebny na wykonanie określonej liczby obrotów.
Prędkość wody jest proporcjonalna do ilorazu zliczonej liczby obrotów i czasu wykonywania pomiaru. W przypadku potoków i rzek górskich ważne jest ze względu na szybkie
zmiany prędkości wody, aby czas pomiaru był dość długi. Aby uniknąć błędów i przekłamań w pomiarach, każdy młynek hydrometryczny powinien być regularnie kalibrowany
(Radecki-Pawlik 2011).
Metoda pływakowa – pływaki to przedmioty unoszące się na wodzie i płynące wraz
z wodą z taką samą jak ona prędkością. Pomiar polega na zmierzeniu czasu, jaki pływak
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Fot. 1. Odbiornik GPS (fot. Elżbieta Gorczyca)

Fot. 2. Dalmierz laserowy (fot. Elżbieta Gorczyca)

Fot. 3. Pomiar frakcji rumowiska metodą Wolmana (fot. Kazimierz Krzemień)

Fot. 4. Pomiar osi otoczaka (fot. Kazimierz Krzemień)

Fot. 5. Pomiar przy użyciu frakcjometru (fot. Kazimierz Krzemień)

Fot. 6. Pomiar z wykorzystaniem metody RTK GPS (fot. Elżbieta Gorczyca)

Metody pomiarów terenowychi przyrządy pomiarowe wykorzystywanew badaniu koryt rzecznych

przebywa odcinek o znanej, pomierzonej długości. Do pomiaru mogą służyć suche kawałki
drewna lub skórka z obranej pomarańczy. Pomiar należy wykonać co najmniej trzykrotnie i uśrednić wynik. Wykonany pomiar jest pomiarem tylko prędkości powierzchniowej
(Leopold 1994).
Kolejnym parametrem jest frakcja rumowiska, czyli rozmiar okruchów budujących
łachy i dno. Badania składu frakcjonalnego (mechanicznego) pozwalają na wykreślenie
krzywej składu mechanicznego. Cecha ta określa procentowy udział określonych frakcji
w masie utworu. W tym celu możemy wykorzystać jedną z poniższych metod.
Metoda Wolmana – metoda najprostsza, niewymagająca specjalistycznego sprzętu,
a jedynie taśmy i metra (suwmiarki). W przypadku rzek żwirodennych dokonujemy
pomiaru 100 otoczaków pobranych wzdłuż linii prostych, równoległych do siebie lub siatki
kwadratów w obrębie jednej łachy lub dna koryta. Średnicę ziarna osadów żwirowych
określamy w terenie na podstawie pomiarów osi „ b ” (osi średniej, pośredniej pomiędzy
najdłuższą i najkrótszą). Pomiaru dokonujemy wzdłuż zaplanowanych linii pomiarowych
lub w siatce kwadratów o oczkach np. co 10, 25, 50 czy 100 cm (fot. 3, 4). Można też poruszać się po łasze równymi krokami bez patrzenia pod nogi i wtedy zalicza się do próby
te otoczaki, które znalazły się pod dużym palcem nogi (Wolman 1954).
Metoda pomiaru frakcjometrem (w skali phi) – metoda pozwala na bardzo szybki
pomiar rumowiska i zaliczanie go do poszczególnych frakcji zgodnych z jednostkami phi.
W tym celu używamy specjalnie wykonanego frakcjometra z otworami o interesujących
nas przedziałach w skali phi. Przedziały skali phi odpowiadają logarytmowi o podstawie
równej 2. Otwory frakcjometra to różnej wielkości kwadraty, których boki mają wymiary
odpowiadające wartościom co 0,5 phi w przedziale od -3 do -7 phi (fot. 5).
Metoda sitowa – w wybranym miejscu pobieramy rumowisko z powierzchni 1 m2
materiału budującego łachę. Średnice największych otoczaków mierzymy za pomocą
suwmiarki lub metra i obliczamy ich wagę na podstawie objętości i gęstości. Pozostałą
część pobranego materiału mierzymy przy użyciu sit o zróżnicowanych oczkach i ważymy,
a materiał najdrobniejszy przesiewamy w laboratorium na sitach o średnicy oczek poniżej
1 cm. Szczegółowy opis metody sitowej znajdziemy w pracy Mycielskiej-Dowgiałło i Rutkowskiego (2007). Metoda ta, ze względu na bardzo dużą pracochłonność, stosowana jest
najczęściej do celów budowlanych i przy ocenie jakości żwirów.
Metoda zamrażania próby rumowiska (in situ) w dnie rzeki opracowana została przez
P. Carlinga i N. Readera (1982). Dla warunków rzek i potoków karpackich została zaadaptowana przez A. Michalik et al. (1996). Metoda ta polega na zamrażaniu próby rumowiska in situ bezpośrednio w dnie potoku lub rzeki. Polega to na wbiciu sondy w dno
i wprowadzeniu do niej ciekłego azotu. Gwałtowne ochłodzenie rurki zamraża przylegające do niej rumowisko. Czas zamrażania zależy przede wszystkim od uziarnienia
i stopnia konsolidacji rumowiska oraz temperatury wody. Wyjętą próbę rumowiska
wkłada się do skrzynki z przegrodami co kilka (5 – 10) cm, tak aby na podstawie rozmrożonego materiału określić skład granulometryczny rumowiska w każdej warstwie, tj. uzyskać dokładną informację o składzie pokrywy i podłoża. Po rozmrożeniu każdą próbkę
poddaje się analizie sitowej. Pobrana w ten sposób próba ma strukturę nienaruszoną.
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Dokładny opis metody i wyniki jej zastosowania możemy znaleźć m.in. w opracowaniu
A. Radeckiego-Pawlika (2011).
Metoda zdjęcia fotograficznego pozwala na określenie składu frakcjonalnego wierzchniej warstwy dna koryta bez naruszenia jego struktury. Istotą metody jest wykonanie
zdjęcia pionowego aparatem fotograficznym i poddanie go analizie w programie komputerowym. W pierwszym etapie wykonywana jest kalibracja zdjęcia na podstawie punktów kontrolnych. Następnie dokonuje się automatycznej identyfikacji i pomiaru frakcji
poszczególnych okruchów. W wyniku analizy otrzymuje się różnorodne statystyki dotyczące uziarnienia, w tym krzywą uziarnienia. Zaletą metody jest możliwość pozyskania
dużej liczby danych w stosunkowo krótkim czasie (Mycielska-Dowgiałło, Rutkowski 2007).
W czasie wykonywania bardziej szczegółowych badań może zaistnieć potrzeba uzyskania precyzyjnych danych morfometrycznych. Umożliwiają to urządzenia geodezyjne,
takie jak tachimetr, niwelator lub zestaw R T K G P S.
Tachimetr – instrument geodezyjny służący do pomiaru kierunków poziomych, kątów
pionowych i odległości. Umożliwia wykonanie tachimetrii, czyli szybkiego pomiaru sytuacyjno-wysokościowego punktów terenowych. Nowoczesne tachimetry elektroniczne
typu total station wyposażone są w dalmierze elektromagnetyczne, zapewniają wysoką
dokładność pomiarów i szerokie spektrum zastosowań. Tachimetr mocuje się na trójnożnym statywie (Jagielski 2007).
R  T  K G P S (R T K – Real Time Kinematic) – technologia pomiarowa umożliwiająca
wyznaczenie położenia punktów terenowych za pomocą odbiornika G P S w czasie rzeczywistym z geodezyjną dokładnością. Metoda oparta jest na wykorzystaniu stacji referencyjnej, która odbiera sygnał z satelitów i wysyła dane do odbiornika ruchomego. W transmisji wykorzystuje się nadajnik U H F lub telefonię komórkową (fot. 6, Jagielski 2007).
Niwelator – instrument geodezyjny służący do określania różnicy wysokości pomiędzy
punktami w terenie. Istotą pomiaru jest odczyt wartości z łaty geodezyjnej ustawianej
pionowo na poszczególnych punktach i obliczanie różnicy wartości odczytów. Warunkiem koniecznym dla poprawności pomiaru jest poziomość osi celowej, którą uzyskuje
się przez ustawienie instrumentu zgodnie ze wskazaniami libell. Niwelator mocuje się na
trójnożnym statywie (Jagielski 2005).
Wykorzystanie przedstawionych w rozdziale metod pomiarowych uzależnione jest od
zakresu i stopnia szczegółowości prowadzonych badań. Część z prezentowanych metod
wymaga zapoznania się z wymienioną powyżej specjalistyczną literaturą. W przypadku
konieczności wykonywania szczegółowych planów form korytowych czy profili koryt istnieje możliwość skorzystania ze specjalistycznych opracowań (np. Flis 1951, 1959; Guzik,
Hakenberg 1966; Pasławski 2010). Przy pomocy zawartych w tych opracowaniach metod
można samodzielnie wykonać bardziej specjalistyczne pomiary.
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Rozdział 9
Przeglądowe i szczegółowe podejścia
do badań struktury koryt rzecznych
w literaturze geomorfologicznej
Dominika Wrońska-Wałach

W opracowaniu (patrz rozdział 2) zaprezentowano jedną z terenowych metod zbierania
informacji o wybranych odcinkach lub całych systemach fluwialnych. W ostatnim czasie
nie jest to jedyne podejście metodyczne w badaniach systemów korytowych.
W niniejszym rozdziale przedstawione zostały stosowane na świecie wybrane metody
badań struktury koryt rzecznych. Większość z dotychczasowych metod oparta jest na rejestracji wybranych parametrów morfograficznych i morfometrycznych koryt rzecznych
i zlewni. Pierwszym etapem badań koryt we wszystkich metodach jest kameralne wyznaczenie podstawowych odcinków. Na drugim etapie wymagane są badania terenowe (kartowanie koryt). Zalecane jest stosowanie kart, arkuszy lub raptularzy do rejestracji terenowej
form występujących w obrębie koryta oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie. W niektórych opracowaniach pojawiają się bardzo szczegółowe zalecenia, jak powinny wyglądać
prawidłowo wykonane badania terenowe (Schumm 1977; Thorne 1998). W innych opracowaniach autorzy skupiają się na klasyfikacji i typologii koryt rzecznych (Kaszowski, Krzemień 1977; Klimaszewski 1978; Klimek 1979; Baumgart-Kotarba, Kotarba 1979; Montgomery, Buffington 1997; Alabyan, Chalov 1998; Schumm 2005; Bisson et al. 2006). Zdaniem
S. A. Schumma (2005), klasyfikacja koryt rzecznych jest podstawą do ich prawidłowego
rozpoznania i może być pomocna w wyznaczeniu dalszych dróg postępowania badawczego.
Na etapie badań kameralnych istnieją dwa podstawowe podejścia do badań koryt rzecznych: klasyfikacja i typologia. Klasyfikacja opiera się na jednym wybranym kryterium klasyfikacyjnym i jest pierwszym etapem porządkowania zebranych informacji. Najczęściej
obierane kryteria w geomorfologii fluwialnej to: budowa geologiczna, rzeźba, parametry
morfometryczne form, geneza, wykształcenie koryt rzecznych, dominujące procesy itd.
Jednymi z najczęstszych kryteriów klasyfikacyjnych są: wykształcenie i stabilność koryt,
materiał budujący koryta czy dominujące procesy morfogenetyczne (Davis 1899; Leopold,
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Wolman 1957; Strahler 1957; Schumm 1963, Krzemień 1976; Klimaszewski 1978; Kaszowski,
Krzemień 1986).
Typologia jest bardziej złożonym, wieloetapowym podejściem badawczym. Większość
typologii opiera się na kilku lub kilkunastu kryteriach. Jedną z najbardziej rozbudowanych
pod względem metodycznym jest typologia koryt (Falkowski 1971; Kamykowska et al. 1975,
1999; Krzemień 1976, 1991b; Baumgart-Kotarba, Kotarba 1979; Klimek 1979; Kaszowski 1980;
Rączkowska 1983; Kaszowski, Krzemień 1986; Mosley 1987; Rosgen 1994, 1996; Alabyan,
Chalov 1998; Raven et al. 1998; Chełmicki, Krzemień 1999; Kondolf 2003).
W większości dotychczasowych opracowań dotyczących struktury i dynamiki koryt
rzecznych uwzględniano systemowe ujęcie koryt rzecznych. Koryta dzielone są na odcinki
jednorodne ze względu na różne parametry, a za jedną z najważniejszych charakterystyk
koryt rzecznych uznawana jest ich stabilność (Kaszowski, Krzemień 1986; Rosgen 1994;
Thorne 1998; Kondolf 2003; Schumm 2005).
Oprócz zaprezentowanej w niniejszym tomie (rozdział 2) metody rejestracji informacji
o korytach, formach i materiale kortowym istnieją inne podejścia w zbieraniu podstawowych informacji o systemach korytowych. Trzy ze wspomnianych wyżej opracowań:
arkusz oceny C. R. Thorne’a (1998), klasyfikacja D. Rosgena (1994) i klasyfikacja koryt górskich (Montgomery, Buffington 1997; Bisson et al. 2006) zasługują na szczególną uwagę.
Podejścia te zostały poniżej szczegółowo omówione.

Podejścia do zbierania podstawowych informacji o korytach
rzecznych
Arkusz oceny Thorne’a
Arkusz oceny Colina R. Thorne’a (1998) jest jednym z najpełniejszych spośród omawianych i najbardziej uporządkowanym sposobem zbierania informacji dotyczących koryt
rzecznych. Arkusz ten ukierunkowany jest na rozwiązanie konkretnego problemu wybranego odcinka koryta rzecznego. Organizacja arkusza jest hierarchiczna ‒ od informacji
ogólnych do szczegółowych. Podzielony jest na pięć głównych etapów, na które składają
się poszczególne części, a te z kolei dzielą się dodatkowo na tematy. Jest to podejście
szczegółowe w badaniach koryt rzecznych. Sekcje główne to:
etap 1 – cel i założenia analiz geomorfologicznych oraz informacje logistyczne dotyczące
wykonanych badań terenowych;
etap 2 – charakterystyka regionu i doliny rzecznej. Głównym celem tej sekcji jest kompleksowe przedstawienie budowy geologicznej i rzeźby danego obszaru oraz relacji
istniejących pomiędzy korytem rzecznym a doliną;
etap 3 – jakościowa i semi-ilościowa charakterystyka koryta rzecznego ze szczególnym
zwróceniem uwagi na czynniki wpływające na stabilność koryta oraz szczegółowa
analiza rozmiarów koryta rzecznego i typu przepływu, a także zapis takich informacje jak obecność łach i wysp;
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etap 4 i 5 – szczegółowa charakterystyka odpowiednio lewego i prawego brzegu koryta.
Celem tych etapów jest uzyskanie kompletnych informacji dotyczących rozmiarów
form korytowych, rodzaju materiału, rodzaju pokrywy roślinnej, procesów erozyjnych oraz parametrów geotechnicznych brzegów analizowanego koryta rzecznego.
Arkusz zawiera 148 informacji, w tym 89 jakościowych, 32 informacje wynikające
z interpretacji terenowej oraz 27 informacji ilościowych. Arkusz jest tak zorganizowany,
że w poszczególnych jego częściach należy zaznaczyć krzyżykiem, zamieścić informacje
pisemne lub wpisać w wyznaczonych miejscach konkretne liczby dotyczące pomierzonych parametrów.
Na etapie 1 dużą wagę przypisuje się szczegółowemu zdefiniowaniu założeń i celu badań.
Według C. R. Thorne’a (1998) kluczem do prawidłowo wykonanych badań terenowych jest
klarownie zdefiniowany cel badań. Informacje zbierane podczas rekonesansu terenowego
powinny być zamieszczane na etapie 1 i 2. Po wypełnieniu arkusza na etapie pierwszym
i drugim zalecane jest przejście do kolejnych etapów. Etapy 3, 4 i 5 dobierane są zgodnie
z celem i czasem trwania badań terenowych. Zalecane jest wypełnianie arkuszy na etapie
3, 4 i 5 dla każdego odrębnego pod względem morfologicznym odcinka koryta. Najkrótszy odcinek, dla którego wypełniane są arkusze 3, 4 i 5, powinien być nie krótszy niż 5 ‒ 10
szerokości koryta analizowanego odcinka. W arkuszu 3, 4 i 5 wymagane jest wykonanie
szkiców terenowych, dla których opracowane są odpowiednie symbole.
Etap 2 składa się z 5 części, w których kolejno zawarte są informacje na temat:
‒ otoczenia doliny rzecznej – rzeźby, kształtu sieci rzecznej, rodzaju utworów powierzchniowych, litologii, użytkowania ziemi, roślinności;
‒ doliny rzecznej i zboczy dolinnych – lokalizacji rzeki, kształtu doliny, wysokości
i nachylenia zboczy dolinnych, występowania podcięć i osuwisk, jako potencjalnych
źródeł dostawy materiału do koryta, lokalizacji podcięć i osuwisk w profilu poprzecznym przez dolinę;
‒ terasy zalewowej – występowania i szerokości, budowy (rodzaj materiału), użytkowania terenu, roślinności, występowania i szerokości strefy przykorytowej;
‒ pionowej zależności pomiędzy korytem a doliną – m.in. występowania i liczby teras
rzecznych, występowania „lini śmieci” (pionowego zasięgu maksymalnych stanów),
typu osadów powodziowych (tab. 1);
‒ poziomej zależności pomiędzy korytem a doliną – koryto w planie (proste, meandrowe,
roztokowe, anastomozujące (rozdział 7, fot. 1 ‒ 6), parametry morfometryczne meandrów, procesy w profilu poprzecznym (np. przemieszczanie meandrów w dół doliny,
zwiększanie amplitudy meandrów, awulsja), kształt terasy zalewowej.
Na omawianym etapie poza informacjami, które wynikają z obserwacji terenowych,
w karcie wpisywane są również kursywą informacje, które wynikają z interpretacji danych
terenowych. Ocenie poddawane są stopień stabilności i zmienności koryta rzecznego oraz
stopień zagrożenia. Ze względu na to, że nie są to informacje bezpośrednie, ale obarczone
dużym stopniem subiektywizmu, badacz zobowiązany jest do procentowej oceny pewności swoich analiz terenowych w skali 0–100% (tab.1).
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Tabela 1. Fragment arkusza oceny C.R. Thorne’a (1998) część 4 – pionowe powiązania koryto‒dolina

Etap 3 składa się z 2 części, w których zbierane są informacje dotyczące charakterystyki
koryta i materiału korytowego. Zbierane obserwacje terenowe to:
‒ parametry morfometryczne (rozmiar i kształt) koryta;
‒ występowanie i typ czynników ograniczających erozję wgłębną (rozcinanie);
‒ występowanie i typ czynników ograniczających erozję boczną (podcinanie);
‒ typ materiału korytowego – ocena jakościowa;
‒ stopień „ograniczenia” koryta;
‒ miąższość materiału luźnego (warstwy aktywnej);
‒ frakcja materiału korytowego: opancerzającego i substratu (frakcji opancerzonej);
‒ formy w dnie koryta piaszczystego i ich wysokości – informacja ta jest bardzo istotna ze
względu na szorstkość podłoża Manning’a (n);
‒ występowanie wysp i łach;
‒ typy łach oraz frakcja materiału opancerzającego i substratu.
Etapy 4 i 5 złożone są z pięciu części. Na pierwszy z nich składa się 13 tematów, w których
celem jest charakterystyka odpowiednio lewego i prawego brzegu koryta ze względu na:
złożoność materiału budującego brzegi (materiał zwięzły, luźny, jednopoziomowy, wielopoziomowy‒liczba poziomów), rodzaj materiału, miąższość poziomów, średnią wysokość
i nachylenie brzegów, kształt brzegów w profilu podłużnym (np. prosty, wypukły, wklęsły
z luźnym materiałem u podnóża, wypukły podcięty u podnóża itd.), występowanie i głębokość szczelin tensyjnych, rozkład materiału w profilu przez poszczególne poziomy.
W drugiej części bardzo obszernie, bo w 12 tematach, charakteryzowana jest roślinność.
Charakterystyka dotyczy: typu roślinności, jej orientacji, typu i gatunku drzew, gęstości
i rozkładu roślinności, występowania i położenia korzeni drzew, lokalizacji roślinności
w profilu podłużnym przez brzeg koryta, stanu, wieku, wysokości oraz szerokości strefy
z roślinnością.
Części 3, 4 i 5 na 4 i 5 etapie zorganizowana jest w odmienny sposób. Tabela podzielona
jest na dwie części. Pierwsza część tabeli dotyczy informacji zbieranych na bieżąco na
podstawie obserwacji terenowych, druga pisana jest kursywą i odnosi się do subiektywnej
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interpretacji obserwacji dokonanych w terenie. W omawianych częściach etapów 4 i 5
zbierane informacje dotyczą trzech zagadnień:
a. procesów erozyjnych – lokalizacji w korycie stref aktywnej erozji, oceny stopnia aktywności, pomiarów wielkości erozji oraz interpretacji zasięgu działania procesów erozyjnych, wielkości erozji i rozmieszczenia poszczególnych procesów erozyjnych w obrębie
koryta;
b. parametrów geotechnicznych – lokalizacji stref podatnych na zniszczenie, oceny stopnia aktywności i występowania „blizn” i materiału oraz interpretacji natężenia procesów niszczących, ich typu i rozmieszczenia w obrębie dna doliny;
c. akumulacji materiału u podnóża zboczy doliny – celem tej części jest charakterystyka
równowagi pomiędzy dostawą a odprowadzaniem materiału mineralnego i organicznego do koryta rzecznego oraz ocena warunków ich uprzątania lub depozycji. Określany jest rodzaj (frakcja i skład) materiału mineralnego oraz typ, wiek i stan zachowania materiału organicznego. Interpretacji poddawane są: profil podłużny podnóża
zboczy doliny, objętość zdeponowanego rumoszu oraz równowaga pomiędzy dostawą
a uprzątaniem rumoszu.
Opisany arkusz był testowany przez różnych ekspertów i naukowców w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Stosowany był zarówno przez inżynierów, jak i przez studentów geografii i inżynierii środowiska.

Klasyfikacja koryt według Rosgen’a
W klasyfikacji koryt Dave’ a Rosgena (1994, 1996) system koryt rzecznych dzielony jest ze
względu na zróżnicowane parametry geometryczne i kształt. Pozwala to jednocześnie na
zwięzłą, powtarzalną i ilościową analizę koryt rzecznych. Oparta jest ona na podstawowych prawach fizycznych, które kształtują system rzeczny.
Typy odcinków koryt rzecznych zostały opracowane na podstawie długoletnich badań
terenowych obejmujących około 450 koryt rzecznych występujących w Stanach Zjednoczonych, Australii i Nowej Zelandii. Klasyfikacja D. Rosgena (1994, 1996) jest hierarchiczna; obejmuje cztery poziomy, od ogólnej charakterystyki morfometrycznej do szczegółowej analizy i oceny koryt. Poziom szczegółowości zbieranych informacji wyraźnie
rośnie od poziomu I do IV.
Na poziomie I większość informacji może być wyliczana z map topograficznych
i zdjęć lotniczych. Na podstawie charakterystyki morfometrycznej na poziomie I można
określić rzeźbę, układ, kształt oraz rozmiary koryt. Typy koryt rzecznych wyróżniane
są na podstawie takich parametrów, jak: spadek, profil poprzeczny oraz widok w planie.
Na poziomie I znajduje się charakterystyka morfometryczna koryt, która dzieli je na typy:
Aa+, A, B, C, D, DA, F, i G. Są to koryta: Aa-A – proste, B-C, F-G – kręte, E – meandrowe,
D-DA – wielokorytowe (roztokowe, anostomozujące). Charakterystyka poszczególnych
typów koryt jest opisowa i dopiero na podstawie szczegółowego opisu dowiadujemy się
o prawidłowym przyporządkowaniu koryta rzecznego do danego typu.
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Na poziomie II koryta wyróżnione na poziomie I dzielone są na mniejsze odcinki
(podtypy) na podstawie takich parametrów jak: stabilność (entrenchment ratio – stosunek szerokości koryta normalnego do powodziowego), stosunek szerokości do głębokości
koryta (W / D – podczas przepływu brzegowego), wskaźnik krętości oraz lokalny spadek.
Na poziomie II kolejno przechodzi się przez poszczególne parametry. Parametry są tak
zgrupowane, że na kolejnych poziomach wybiera się ścieżkę, która prowadzi do konkretnego podtypu odcinka. Na poziomie najniższym koryta dzielone są ze względu na podłoże. Korytom przyporządkowywane są liczby od 1 do 6, gdzie 1 to podtyp koryta skalnego,
2 ‒ 6 to kolejno koryta założone na bardzo gruboziarnistych żwirach, gruboziarnistych
żwirach, średnio- i drobnoziarnistych żwirach, piaskach oraz pyłach/iłach, zgodnie ze
zmniejszającą się średnicą materiału mineralnego. Zakres wartości dla poszczególnych
kryteriów jest przedstawiony w postaci klucza do klasyfikacji, gdzie na końcu uzyskujemy
42 podtypy koryt jednorodnych.
Autor klasyfikacji (Rosgen 1994, 1996) zauważa, że charakterystyka morfometryczna
koryt zmienia się wzdłuż koryta rzecznego. Stąd dotyczy ona określonych odcinków koryt
rzecznych. Jednocześnie dane uzyskane dla pojedynczych odcinków nie mogą zostać
uśrednione dla całego systemu rzecznego. Na poziomie II dane muszą być zbierane na
podstawie badań terenowych na przykładzie wybranych, reprezentatywnych odcinków.
Dla poziomu II przygotowany jest formularz do kartowania odcinków reprezentatywnych.
Uzyskane podtypy koryt mogą być ekstrapolowane na inne odcinki, które nie zostały
poddane bezpośrednim badaniom terenowym. Ekstrapolacja może zostać wykonana dla
dolin o podobnej budowie geologicznej na podstawie analiz zdjęć lotniczych i map topograficznych.
Na poziomie III klasyfikacja D. Rosgena (1994, 1996) dotyczy oceny kondycji i kierunku
rozwoju koryt. Analizy wykonuje się dla jednorodnych odcinków koryt. Na poziomie III
zastosowane jest geoekologiczne podejście do koryt rzecznych. Ocenie poddawane są:
roślinność nadbrzeżna, reżim przepływu, rozmiar i rząd cieku, obecność organicznych
i mineralnych przeszkód w korycie rzecznym, formy depozycyjne, rozmiary meandrów,
potencjał erozyjny brzegów koryta, potencjał agradacyjno/erozyjny, wskaźnik stabilności koryta oraz formy korytowe. Dla każdego z parametrów opracowany jest oddzielny
formularz terenowy, np. roślinność nadbrzeżna analizowana jest ze względu na typ oraz
gęstość, przeszkody w korycie rozpatrywane są ze względu na częstość występowania
i pochodzenie (rumosz drzewny, tamy bobrowe, zabudowa hydrotechniczna). wskaźnik
stabilności obliczony jest z zaadaptowanego formularza oceny stabilności koryt D.J. Pfankucha (1975), gdzie na podstawie oceny brzegów i dna koryta stan koryt może zostać oceniony jako bardzo dobry, dobry, średni lub słaby.
Na poziomie IV klasyfikacja D. Rosgena (1994, 1996) dotyczy weryfikacji analiz terenowych wykonanych na poziomie III. Kontrola wykonanych wcześniej analiz obejmuje:
obserwację poszczególnych odcinków, analizę osadów rzecznych, pomiar przepływu oraz
pomiar stabilności koryta. Porównanie danych dotyczących odcinków koryt rzecznych
z bezpośrednimi pomiarami zgodnie z założeniami D. Rosgena (1994, 1996) prowadzi
do wykazania zależności empirycznych pomiędzy różnymi parametrami koryta a prze126
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widywaną prędkością przepływu, przekrojem hydraulicznym, charakterystyką transportu
osadów rzecznych, wielkością erozji rzecznej i stabilnością koryta. Zdaniem D. Rosgena
(1994, 1996) najistotniejszym zagadnieniem dotyczącym koryt rzecznych jest ich stabilność. Bezpośrednie pomiary na poziomie IV powinny służyć poprawie przewidywalności
prędkości przepływów w rzece.
W literaturze przedmiotu pojawia się krytyczna ocena III i IV poziomu klasyfikacji
koryt Rosgena (Miller, Ritter 1996). Dotyczy ona zastosowanych takich pojęć, jak: stabilność koryta, potencjał erozyjny brzegów koryta czy potencjał cieku. Wadą klasyfikacji
koryt na poziomie III i IV klasyfikacji D. Rosgena (1994, 1996) jest mało precyzyjne zdefiniowanie niektórych pojęć oraz brak jednoznacznego formularza terenowego, który zawierałby wszystkie analizowane parametry koryt rzecznych. W klasyfikacji tej można wskazać
wiele niejasności; jej stosowanie wymaga dużej ostrożności. Precyzyjne stosowanie klasyfikacji D. Rosgena (1994, 1996) wymaga korzystania w terenie z obszernej literatury (ponad
350 stron tekstu, na których zawarta jest dokładna charakterystyka koryt różnego typu).

Klasyfikacja koryt rzek górskich
(Montgomery, Buffington 1997; Bisson et al. 2006)
Klasyfikacja dotyczy koryt rzecznych położonych w obszarach górskich. Jest hierarchiczna
i trójstopniowa. Największa jednostka, poddawana analizie to zlewnia, dzielona jest na
stoki i doliny. Na niższym poziomie dolina dzielona jest na segmenty: koluwialne (z korytem i bez), aluwialne oraz skalne. Segmenty doliny aluwialnej dzielone są na odcinki koryt:
ripplemarkowe, roztokowe, z układem ploso-przemiał, o dnie wyrównanym, z układem
progi-kotły oraz z kaskadami (ryc. 1). Podstawę podziału odcinków koryt stanowią takie
parametry, jak: typ materiału budującego podłoże, rozkład form korytowych, dominujące
formy korytowe, źródło dostawy materiału do koryta, spadek koryta (%), opancerzenie,
odległości między plosami lub kotłami oraz częstość wezbrań. Typy granic pomiędzy
odcinkami zależą od rodzaju i możliwości dostawy materiału do koryta oraz siły transportowej rzeki, która ten materiał przemieszcza (Montgomery, Buffington 1997). Przejście
pomiędzy sąsiadującymi typami odcinków może być wyraźne lub stopniowe.
Podejście Dave’ a R. Montgomery’ego i Jhona M. Buffingtona (1997) charakteryzuje się
różnymi stopniami szczegółowości. Na poziomie odcinków (reaches) stosują przeglądowe
podejście do badań koryt rzecznych. Wyróżniane odcinki dzielą dalej na pododcinki
(units), schodząc tym samym na jeszcze niższy poziom analizy i zwiększając w ten sposób
jej szczegółowość. Podejście takie jest stosowane ze względu na potrzebę zrozumienia
zależności pomiędzy odmiennymi pod względem wykształcenia formami korytowymi
a rozmieszczeniem fauny i flory wodnej.
Pododcinki stanowią względnie homogeniczne fragmenty koryta rzecznego, które
różnią się głębokością, szerokością oraz typem materiału, z którego są zbudowane.
Pododcinki są wypadkową zależności pomiędzy przepływem a szorstkością dna koryta.
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Ryc. 1. Wyidealizowany profil podłużny przez zlewnię górską. Uwzględnia zasięg działania procesów stokowych i fluwialnych (Krzemień 1991b, Montgomery, Buffington 1997, zmienione)

Typy i rozmieszczenie pododcinków jest istotne z punktu widzenia bioróżnorodności
(wpływają one na dostępność substancji odżywczych dla organizmów żywych oraz ich
warunki życiowe).
Pododcinki dzielone są na dwa typy : „ szybkiej i wolnej wody ”. Pododcinki „szybkiej
wody” (fast water) dzieli się dodatkowo na formy „ gładkie  ” i „ szorstkie ”. Formy szorstkie
to: progi wodospadowe, kaskady, bystrza, przemiały i rynny. Formy gładkie to : podłogi
skalne i bystrza. Za formy „ wody wolno płynącej ” uznawane są plosa. Podział plos wiąże
z ich genezą. Plosa dzieloną na formy powstałe w wyniku zdarcia i wyorania podłoża (ang.
scour pools) oraz powstałe przed naturalną przeszkodą (dammed pools). D. R. Montgomery
i J. M. Buffington (1997) za C. P. Hawkins et al. (1993) wyróżniają sześć typów plos. Większość terminów użytych w klasyfikacji plos nie ma polskich odpowiedników. Stąd poniżej
znajduje się ich krótka charakterystyka. Plosa, które stanowią przegłębienia w dnie koryta,
powstałe w wyniku wyorania lub zdarcia podłoża.
Plosa typu „eddy” – plosa wirowe, rozwijają się wzdłuż krawędzi brzegu potoku lub
rzeki. Plosa wirowe położone są poniżej przeszkód i ich rozmiar jest proporcjonalny do
rozmiaru przeszkody. Tego typu plosa powstają zazwyczaj za progami założonymi na
wychodniach skalnych, rumoszu drzewnym lub rumoszu skalnym.
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Plosa typu „ trench ” – plosa rynnowe – rozwijają się w wąskich odcinkach koryt,
z dominacją podłoża skalnego. W profilu poprzecznym mają kształt zbliżony do litery U,
ich ściany są prawie pionowe. Cechują się wyrównaną na całej długości głębokością oraz
dużą szybkością nurtu.
Plosa środkowe (midchannel pools) – położone są w centralnej części koryta. Przeszkoda, za którą powstają, nie powoduje odbicia nurtu pod przeciwległy brzeg.
Plosa zbieżne (convergence pools) – występują w odcinkach, gdzie następuje połączenie
dwóch cieków. Są podobnie wykształcone do plos środkowych.
Plosa boczne (lateral pools) – rozwijają się wzdłuż brzegu koryta. Powstają w miejscach,
gdzie wzdłuż brzegu rozwinięta jest podłużna przeszkoda. Przeszkodą może być wychodnia skalna, głazy i bloki skalne, rumosz drzewny, jak i łacha żwirowa. Boczne plosa rozwijają się przeważnie w strefach ograniczonej migracjji bocznej koryta rzecznego.
Plosa eworsyjne (plunge pools) – rozwijają się u podnóża progów wodospadowych.
Mogą mieć znaczne głębokości. Są charakterystyczne dla odcinków koryt wyciętych
w podłożu skalnym, w lejach źródłowych oraz w strefach aktywnych tektonicznie.
D. R. Montgomery i J.M. Buffington (1997) za C.P. Hawkins et al. (1993) wyróżniają również plosa powstałe przed przeszkodami typu: rumosz drzewny, tama bobrowa, jęzor osuwiska, oraz dwa typy form, które powstają poza głównym korytem cieku, na terasie zalewowej.
Podejście to jest całkowicie odmienne, ponieważ D. R. Montgomery i J. M. Buffington
(1997) uwzględniają tylko sposób płynięcia wody, a nie biorą pod uwagę typu podłoża
i możliwości samoregulacji dna koryta. Plosa w badaniach fluwialnych przeważnie odnoszą się do koryt aluwialnych. Natomiast w opracowaniu D. R. Montgomery’ego i J. M. Buffingtona (1997) nie jest istotny typ podłoża, tylko prędkość płynięcia wody.
Nieco odmienne od prezentowanego w niniejszym opracowaniu (w rozdziale 2)
podejście metodyczne do badań struktury koryt rzecznych proponują P. A. Bisson et al.
(2006). Na pierwszym etapie badań zalecają kameralne (laboratoryjne) wyznaczenie granic poszczególnych odcinków. W tym celu proponują wykonanie z map topograficznych
i zdjęć lotniczych profili podłużnych dolin rzecznych. Granice odcinków zalecają zaznaczać w miejscach wyraźnych załomów (zmian spadków) na profilu podłużnym. W dalszej
kolejności zalecają wykonanie pomiarów spadku każdego z wyznaczonych odcinków oraz
ocenę stopnia rozcięcia doliny na podstawie analizy rysunku poziomicowego oraz szerokości doliny z analizy zdjęć lotniczych. Na wstępnym etapie badań proponują również
porównanie wykonanych pomiarów z mapami geologicznymi, glebowymi, roślinności,
topoklimatycznymi itp. Drugi etap badań wykonywany jest w terenie i polega na szczegółowym rozpoznaniu pododcinków. Zalecane jest stosowanie w terenie G P S-u (patrz
rozdział 8). Pomiary obejmują takie parametry, jak: powierzchnia, długość, głębokość
i szerokość poszczególnych form. Pomierzone wartości wpisywane są na przygotowany
formularz do kartowania odcinków koryt.
P. J. Whiting i J. B Bradley (1993) opracowali klasyfikację dla koryt w lejach źródłowych. Klasyfikacja została oparta o podstawowe parametry takie jak: spadek i szerokość
doliny, szerokość koryta, głębokość koryta, średnia frakcja materiału budującego koryto
oraz o współczynnik stabilności stoków. Na podstawie klasyfikacji wyodrębnione zostały
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doliny o podobnym typie morfologicznym, które mają reagować w podobny sposób na
konkretne procesy geomorfologiczne. Parametry do klasyfikacji zostały tak dobrane, żeby
przedstawiały po pierwsze warunki, w których dochodzi do destabilizacji stoków, a po
drugie warunki w obrębie „ koryt ”, które warunkują przemieszczanie materiału w dół systemu leja źródłowego.

Podsumowanie
Przedstawione podejścia do badań struktury koryt rzecznych w ogólnym zarysie są bardzo podobne do podejścia metodycznego prezentowanego w niniejszym opracowaniu
(patrz rozdział 2). Ze względu na liczbę zbieranych informacji najbardziej rozbudowany
spośród prezentowanych i jednocześnie najpełniejszy jest arkusz C. R. Thorne’a (1998).
Składa się on w zasadzie z kilku raptularzy terenowych, z których każdy może stanowić
odrębne opracowanie. Arkusz C. R. Thorne’a (1998) jest jednocześnie najbardziej zbliżony
pod względem struktury do raptularza do kartowania koryt prezentowanego w niniejszym opracowaniu w rozdziale 2. Warto jednak podkreślić, że raptularz zaprezentowany
w rozdziale 2, jest formularzem otwartym i tym samym propozycją uniwersalną, którą
można rozbudowywać na każdym poziomie szczegółowości według indywidualnych
potrzeb. Podejście C. R. Thorne’a (1998) jest szczegółowym podejściem w badaniach systemów korytowych, podczas gdy zaprezentowane w niniejszym tomie podejście jest typu
przeglądowego.
Klasyfikacja koryt górskich D. R. Montgomery’ego i J. M. Buffington’a (1997) zaczyna
się na innym stopniu szczegółowości tzn. od poziomu zlewni. Obejmuje również wyższy poziom szczegółowości tzn. analizę pododcinków. Takie podejście do analizy jest
odmienne od proponowanego przez autorów niniejszego opracowania w rozdziale 2.
Warto jednak zauważyć, że na poziomie odcinków podstawowych podejście D. R. Montgomery’ego i J. M. Buffingtona (1997) i P. A. Bissona (2006) jest najbardziej zbliżone do
prezentowanego w tym tomie. Jest to bowiem podejście przeglądowe, które może być
uszczegółowione.
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Koryta rzek i potoków, szczególnie górskich, charakteryzują się złożoną strukturą, która
jest wypadkową właściwości litologicznych i tektonicznych podłoża oraz reżimu hydrologicznego cieków, historii geomorfologicznej danego obszaru, a także antropogenicznych
zmian w środowisku przyrodniczym zlewni i w samym korycie. Złożona struktura koryt
rzecznych wyraża się występowaniem w profilu podłużnym odcinków morfodynamicznych. Poznanie struktury tych koryt jest niezwykle ważne, aby zrozumieć właściwe funkcjonowanie całych systemów korytowych. Jest to niezwykle istotne nie tylko dla celów
naukowych, lecz i praktycznych, szczególnie, gdy istnieje konieczność jakiejkolwiek ingerencji w ich system, np. regulacji jakiegoś odcinka koryta. W niniejszym opracowaniu
zaprezentowano metodykę zbierania podstawowych informacji o wybranych odcinkach
koryt lub o całych systemach fluwialnych. Przy pomocy tej metodyki skutecznie opracowano już wiele systemów korytowych, co zaznaczone jest w zestawieniu literatury. W rozdziałach 5 i 6 zaprezentowano jako przykłady dwa opracowania systemów korytowych
stosunkowo mało przeobrażonych i uregulowanych, dosyć typowych dla polskich Karpat.
Autorzy zdają sobie sprawę z tego, że zaprezentowane postępowanie metodyczne może
być jednym z wielu. Inne podejścia badawcze zostały zaprezentowane w rozdziale 9.
Z dotychczasowych doświadczeń autorów i z literatury wynika, że zależnie od celu badań
metodykę badań można zmieniać i dostosowywać do potrzeb. Zaprezentowane materiały
powinny inspirować badaczy, a nie ich ograniczać i zbytnio formalizować zamierzenia
badawcze. Niniejsze studium metodyczne od samego początku miało na celu umożliwienie badań w dużych obszarach, całych dorzeczach lub jednostkach administracyjnych.
W podejściu tym zakładano, aby zebrane materiały były porównywalne, niezależnie od
tego, jaki zespół będzie dokonywał badań terenowych. Drugim ważnym celem była troska
o prowadzących badania terenowe, aby nie mieli oni zbyt dużo wątpliwości podczas zbierania informacji, stąd w instrukcji- kluczu zaproponowano gotowe odpowiedzi.

Kazimierz Krzemień

Przedstawiona metodyka postępowania badawczego nastawiona jest na przeglądowe
opracowywanie systemów korytowych w stosunkowo dużych obszarach. W opracowaniach dotyczących krótkich systemów korytowych, możliwe jest uszczegółowienie badań
i rozwinięcie np. instrukcji, formularzy czy dodatkowych pomiarów terenowych. Takie
rozszerzenia badań stosowano już z powodzeniem w wybranych obszarach, szczególnie
koryt rzek karpackich.
Koryta rzek i potoków sprzężone są z układem stoków w zlewni. Stąd też w profilu
doliny można wyodrębnić dwa równorzędne odcinki należące do różnych systemów:
denudacyjnego i fluwialnego. Odcinek denudacyjny o długości 2‒8% ogólnej długości
doliny rzecznej może przechodzić w odcinek fluwialny. Aktualnie trwają prace nad precyzyjnym wydzielaniem tych dwu członów. Ponadto odcinek denudacyjny jest już przedmiotem odrębnych badań. W ostatnich latach nastąpiło znaczne przyspieszenie poznania
tego ciekawego subsystemu dolinnego. Hierarchiczna struktura koryt rzecznych wyraża
się występowaniem w profilu podłużnym odcinków morfodynamicznych o różnej długości i o różnych właściwościach. Lepsze poznanie tej struktury, jak to wykazano powyżej,
umożliwia zaprezentowana metodyka badań.
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