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Program konferencji:

DZIEŃ I.
10. 09. 2018, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, ul. Gronostajowa 7, Kraków
Obrady w sali 1.0.1 (Sala Konferencyjna – Zespół Dydaktyczno-Biblioteczny)
9:00-10:00 – rejestracja uczestników (parter Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej lub przed
salą 1.0.1), kawa i herbata w Refektarzu (II piętro w IGiGP UJ)
10:00 – uroczyste rozpoczęcie konferencji
10:30-14:00 – sesja referatowa (20 min. referat; 10 min. dyskusja)
10:30 – 11:00; Rozwój i dorobek geomorfologii w okresie istnienia Zakładu Geomorfologii w
Uniwersytecie Jagiellońskim; Kazimierz Krzemień, Bogdana Izmaiłow, Elżbieta Gorczyca
11:00 – 11:30; Znaczenie ekstremalnego opadu w październiku 1968 roku dla poznania ewolucji dolin
górskich w Dardżylińskich Himalajach; Leszek Starkel
11:30 – 12:00; Zmiany w rzeźbie i w osadach dolin rzecznych związane z dawnym wykorzystaniem
energii wody płynącej do wytopu i obróbki żelaza (Wyżyna Śląska i Równina Opolska); Ireneusz
Malik, Paweł Rutkiewicz, Małgorzata Wistuba
12:00 – 12:30; Bystrza o zwiększonej szorstkości jako proekologiczne budowle utrzymania koryt
potoków górskich; Artur Radecki-Pawlik
12:30 – 13:00; Soła na przedpolu Karpat – funkcjonowanie rzeki w warunkach silnej antropopresji;
Beata Woskowicz-Ślęzak
13:00 – 13:30; Rzeki karpackie – stan obecny a możliwości samoistnej renaturyzacji koryt; Elżbieta
Gorczyca, Kazimierz Krzemień, Mateusz Sobucki
13:30 – 14:00 - Dyskusja
15:30 – wyjazd do Rabki-Zdroju
16:30-18:00 – Stanowiska: 1-3 (Raba)
18:00-18:30 – przejazd do Rabki-Zdroju

DZIEŃ II.
11.09.2018, Sesja terenowa
9:00-17:00 – sesja terenowa (Stanowiska: 4-11)
18:30-20:30 – sesja posterowa i dyskusja
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DZIEŃ III.
12.09.2018, Sesja terenowa
9:00-17:00 – sesja terenowa (Stanowiska: 12-17)
Planowany przyjazd do Krakowa na godzinę 18:00
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Sesja terenowa

Lokalizacja stanowisk sesji terenowej (opis poniżej)

~4~

OPIS STANOWISK
Dzień pierwszy
Stanowisko 1: Raba – Lubień; Korytarz swobodnej migracji koryta jako metoda rewitalizacji rzek
górskich; Bartłomiej Wyżga, Józef Jeleński (str. 42)
Stanowisko 2: Raba – Lubień; Rozwój kęp w rzece górskiej poddanej rewitalizacji; Paweł Mikuś,
Bartłomiej Wyżga, Edward Walusiak, Maciej Liro, Hanna Hajdukiewicz, Artur Radecki-Pawlik,
Joanna Zawiejska (str. 46)
Stanowisko 3: Raba – Raba Niżna; Korytotwórcza rola bobrów (Castor fiber), na przykładzie Raby;
Elżbieta Gorczyca, Kazimierz Krzemień, Mateusz Sobucki, Krzysztof Jarzyna (str. 49)
Dzień drugi
Stanowisko 4: Konina – Niedźwiedź; Potok Konina – wpływ zmian użytkowania zlewni na nasilenie
erozji wgłębnej w korycie; Kazimierz Krzemień, Elżbieta Gorczyca (str. 55)
Stanowisko 5: Porębianka – Niedźwiedź; Wysoka zapora przeciwrumowiskowa na Porębiance w
Niedźwiedziu jako przykład niewłaściwego utrzymania koryta rzecznego; Kazimierz Krzemień
(str. 60)
Stanowisko 6: Porębianka – Podobin; Zmienność parametrów hydrodynamicznych na bystrzu o
zwiększonej szorstkości (stopniu-rampie) i w jego rejonie oddziaływania: stanowisko
pomiarowe na potoku Porębianka, Gorce; Artur Radecki-Pawlik, Karol Plesiński (str. 63)
Stanowisko 7: Kamienica – Kamienica; Nagromadzenia otoczaków na powierzchni form
akumulacyjnych w rzekach górskich; Dorota Giriat, Ewa Smolska (str. 72)
Stanowisko 8: Ochotnica – Ochotnica Dolna; Typy i przebieg wezbrań w zlewni Ochotnicy (Gorce,
Karpaty Zachodnie); Małgorzata Kijowska-Strugała, Anna Bucała-Hrabia (str. 78)
Stanowisko 9: Dunajec – Dębno; Morfologia koryta Dunajca w cofce Zbiornika Czorsztyńskiego;
Maciej Liro (str. 82)
Stanowisko 10: Białka – most Dębno-Frydman; Białka – ostatnie koryto roztokowe w polskich
Karpatach; Elżbieta Gorczyca, Kazimierz Krzemień, Michał Łyp, Andrzej Strużyński (str. 85)
Stanowisko 11: Biały Dunajec – Nowy Targ; Wpływ regulacji dolnego odcinka koryta Białego Dunajca
na jego ewolucję; Joanna Korpak (str. 90)
Dzień trzeci
Stanowisko 12: Czarny Dunajec – Czarny Dunajec; Badania transportu i depozycji grubego rumoszu
drzewnego w szerokiej rzece górskiej; Paweł Mikuś, Bartłomiej Wyżga, Joanna Zawiejska,
Virginia Ruiz-Villanueva, Hanna Hajdukiewicz, Ryszard J. Kaczka (str. 100)
Stanowisko 13: Czarny Dunajec – Czarny Dunajec; Analiza zmian hydromorfologicznej jakości rzeki
górskiej w ciągu ostatnich 60 lat na podstawie zdjęć lotniczych; Hanna Hajdukiewicz,
Bartłomiej Wyżga (str. 104)
Stanowisko 14: Czarny Dunajec – Wróblówka; Przyjazna dla środowiska metoda ograniczenia
zagrożenia powodziowego w dynamicznej rzece górskiej; Paweł Mikuś, Bartłomiej Wyżga,
Artur Radecki-Pawlik, Joanna Zawiejska, Antoni Amirowicz, Paweł Oglęcki (str. 109)
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Stanowisko 15: Skawa – Sucha Beskidzka; Skawa między Makowem Podhalańskim a Suchą Beskidzką
– przykład samoistnej renaturyzacji koryta rzecznego; Elżbieta Gorczyca, Kazimierz Krzemień,
Mateusz Sobucki (str. 113)
Stanowisko 16: Skawa – Zator; Anastomozowanie dolnej Skawy w XIX wieku; Karol Witkowski, Jacek
B. Szmańda (str. 118)
Stanowisko 17: Chechło – Żarki; Zmiany koryta w wyniku osiadania terenu spowodowanego
eksploatacją górniczą; Dariusz Ciszewski, Mateusz Sobucki (str. 124)
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Rozwój i dorobek geomorfologii w okresie istnienia Zakładu
Geomorfologii w Uniwersytecie Jagiellońskim
Kazimierz Krzemień, Bogdana Izmaiłow, Elżbieta Gorczyca
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Geomorfologia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest nauką o długiej, 150-letniej historii. Początki
jej sięgają utworzenia w 1849 roku pierwszej na ziemiach polskich Katedry Geografii. Do jej rozwoju
przyczynili się tak znakomici uczeni jak profesorowie Ludomir Sawicki, Jerzy Smoleński i Mieczysław
Klimaszewski, zaliczani do grona najwybitniejszych polskich geomorfologów. Ze względu na rodzaj, cele
i metody prowadzonych badań oraz stopień rozwoju nauki, w długoletniej historii geomorfologii
uniwersyteckiej można wyróżnić pięć zasadniczych okresów. Okres pierwszy nawiązuje do początków
powstania geomorfologii polskiej i pierwszych prac z tej dziedziny zarówno geografów: W. Pola i F.
Schwarzenberg-Czernego jak i nie-geografów: głównie geologów i geofizyków. Okres drugi związany
jest z wyraźnym rozwojem geomorfologii i przypada na lata 1910-1949, wiąże się z działalnością
profesorów L. Sawickiego i J. Smoleńskiego, doc. J. Szaflarskiego, dr M. Klimaszewskiego, dr Wrzoska
oraz prof. Eugeniusza Romera. Okres trzeci, charakteryzuje się osiągnięciem przez geomorfologię
krakowską światowego poziomu, dzięki zastosowaniu oryginalnych metod badawczych, opracowanych
głównie przez prof. M. Klimaszewskiego, prof. Z. Czeppego i prof. J. Flisa. Okres czwarty przypadający
na lata 1978-2005, po odejściu prof. M. Klimaszewskiego na emeryturę można nazwać okresem
poszukiwań nowych kierunków badań i stosunkowo dużej fluktuacji kadrowej (tab. 1). Okres piąty
przypadający na lata po 2005 roku to nowy okres związany z nowym budynkiem Instytutu Geografii
i Gospodarki Przestrzennej na Kampusie 600-lecia Odnowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Okres ten
umożliwił stabilizację badań geomorfologicznych i dał nowe możliwości związane z powstaniem
nowoczesnych laboratoriów. W okresie tym nastąpiła istotna stabilizacja kadry naukowej i szybki
rozwój nowoczesnych badań naukowych. Należy zaznaczyć, że podejmowane w poszczególnych
okresach inicjatywy badawcze były rozwijane w oparciu o nowe doświadczenia i możliwości techniczne
w następnych latach. Niektóre opracowania podsumowujące określoną problematykę były
finalizowane po pewnych przesunięciach czasowych (Klimaszewski 1988, Kaszowski, Krzemień 1999,
Fidelus et al., 2017).
Po drugiej wojnie światowej struktura organizacyjna geografii w Uniwersytecie Jagiellońskim
ulegała wielokrotnie zmianom. Również umieszczenie geomorfologii w jednostkach organizacyjnych
podlegała zmianom. Po II wojnie światowej od 1945 r. geografia jako nauka funkcjonowała na Wydziale
Filozoficznym, który w lutym 1945 r. został podzielony na dwa Wydziały: Humanistyczny
i Matematyczno-Przyrodniczy. Wydział Matematyczno-Przyrodniczym, był podzielony na zakłady.
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Geografia mieściła się w Zakładzie Geografii Fizycznej, którego kierownikiem był prof. dr hab. Józef
Szaflarski. W roku akademickim 1948/49 istniały dwa zakłady geografii I i II, w tym jeden był bez
kierownika. W roku akademickim 1949/50 kierownikiem Zakładu Geografii I został prof. dr hab. M.
Klimaszewski, który wrócił z Uniwersytetu Wrocławskiego, a kierownikiem Zakładu Geografii II był prof.
dr hab. J. Szaflarski, a w ramach Wydziału funkcjonował Profesor Honorowy Eugeniusz Romer.
W późniejszym okresie istniały dwie katedry, a geomorfologia była rozwijana w Katedrze Geografii
Fizycznej, w której funkcjonowały dwa, a potem cztery zakłady. Geomorfologia mieściła się w Zakładzie
Geografii Fizycznej kierowanym przez prof. Mieczysława Klimaszewskiego. W 1952 r. z Wydziału
Matematyczno-Przyrodniczego UJ został wyłoniony Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ, a dawne katedry
połączono w Zespoły Katedr, które w następnych latach uległy przekształceniu w instytuty. Formalnie
geografia mieściła się w budynku przy ul. Grodzkiej 64, ale jako jednostka UJ Instytut Geografii po wielu
latach pojawił się znowu w roku 1967 r.
W dotychczasowej literaturze występowała informacja, że formalnie Zakład Geomorfologii
powstał w 1967 r. lub w 1971r. (Izmaiłow, Krzemień 1999, Jackowski, Sołjan 2009). Na podstawie
danych z archiwum Biblioteki Jagiellońskiej ustalono, że Zakład Geomorfologii powstał w wyniku
Zarządzenia Rektora UJ prof. M. Klimaszewskiego Nr. 18 z dnia 24.04. 1970 r. Zarządzenie weszło
w życie z dniem 1 maja 1970 r. W roku tym miała miejsce reorganizacja na Wydziale Biologii i Nauk
o Ziemi, w obrębie Instytutu Geografii powstało 6 zakładów (Geomorfologii, Hydrografii, Klimatologii,
Geografii Fizycznej, Geografii Regionalnej oraz Geografii Ludności Osadnictwa i Rolnictwa). Zakład
Geomorfologii powstał więc w trzecim okresie rozwoju geomorfologii w UJ (Izmaiłow, Krzemień 1999),
a jego pierwszym kierownikiem został prof. M. Klimaszewski. W Zakładzie Geomorfologii w latach
1970-2018 zatrudnionych było 28 osób (tab. 1). Trzeci okres rozwoju geomorfologii charakteryzował
się szybkim i planowym rozwojem tej nauki geograficznej. W okresie tym realizowany był plan
naukowo-badawczy, zakładający prowadzenie na terenie Polski Południowej (Karpat, Kotlin
Podkarpackich i Wyżyn), zespołowych badań geomorfologicznych. Głównym faktem, który wpłynął na
rozwój geomorfologii krakowskiej oraz określił program rozwoju tej dyscypliny było sformułowanie
przez M. Klimaszewskiego zasad kartowania geomorfologicznego i koncepcji konstrukcji map
geomorfologicznych w skali 1:50 000 i 1:25 000, opartych na zasadach genetyczno-chronologicznych
jak również uznanie jej za priorytetową wśród zadań geografii polskiej na I Kongresie Nauki Polskiej
w 1951 r. Kartowanie geomorfologiczne i koncepcja konstrukcji map geomorfologicznych nawiązywała
do idei zapoczątkowanej przez prof. Jerzego Smoleńskiego w latach 30-tych XX wieku. Ośrodek
krakowski był pierwszym w Polsce, który rozpoczął szczegółowe kartowanie geomorfologiczne, później
zaakceptowane i podjęte przez inne ośrodki naukowe w kraju. Przez pierwsze kilka lat rozwijało się ono
spontanicznie. Ogólnie zarysowana koncepcja i legenda mapy były precyzowane i udoskonalane.
W Krakowie odbywały się coroczne sesje naukowe, na których prezentowano wyniki prac terenowych
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z obszaru Polski Południowej oraz ujednolicano i udoskonalano legendę mapy. W ten sposób
ewolucyjnie w ciągu wielu lat tworzyła się uniwersytecka szkoła geomorfologiczna związana
z kartowaniem i koncepcją konstrukcji map geomorfologicznych.

Tabela 1. Pracownicy Zakładu Geomorfologii
Imię i nazwisko
pracownika

Okres
zatrudnienia
w Zakładzie
Geografii
Fizycznej
od r. do r.

Okres
zatrudnienia
w Zakładzie
Geomorfologii

Imię i nazwisko
pracownika

od r.

do r.

1949

1970

1970

1978

15

2

Mieczysław
Klimaszewski
Maria Tyczyńska

1952

1970

1970

1988

16

3

Roman Wolnik

1952

1970

1970

1978

17

4

1961

1970

1970

1978

18

1963

1970

1970

2000

6

Mirosław
Niemirowski
Ludwik
Kaszowski
Kazimierz Trafas

1966

1970

1970

7

Antoni Dobija

8

Okres
zatrudnienia
w Zakładzie
Geomorfologii
od r.

do r.

Witold
Zuchiewicz
Piotr Libelt

1978

1979

1988

1995

1988

19

Jolanta
Święchowicz
Zofia ZiołoPajdosz
Anna Michno

1978

20

Renata Wójcik

1994

1995

1970

1971

21

1995

2000

Bogdana
Izmaiłow
Janusz Szewczuk

1972

2016

22

2000

2004

1972

1978

23

Krzysztof
Sobiecki
Małgorzata
Pietrzak
Elżbieta Gorczyca

1974

2007

24

Mariusz Boniecki

2007

25

1974

1978

26

Dominika
Wrońska-Wałach
Piotr Kłapyta

2011

12

Maria
Kamykowska
Kazimierz
Krzemień
Jerzy Sokołowski

13

Adam Skubisz

1974

1975

27

2014

14

Stanisław
Chmielowiec

1978

1985

28

Mateusz
Sobucki
Anita BernatekJakiel

1

5

9
10
11

1974

1988

1989

1994

2004
2014

2012

2017

Podjęcie kartowania geomorfologicznego rozpoczęło okres dynamicznego rozwoju
geomorfologii. Stało się ono impulsem do szczegółowych studiów nad genezą i wiekiem rzeźby Polski,
badanie tektonicznych i klimatycznych jej uwarunkowań. Przyczyniło się do zdominowania
przedwojennego kierunku opisowo-systematycznego, studiami genetyczno-chronologicznymi.
Kartowanie zainspirowało powstanie licznych rozpraw i syntez naukowych, będących wynikiem
indywidualnych prac terenowych. Na podstawie zebranych podczas kartowania materiałów napisano
wiele rozpraw habilitacyjnych, doktorskich i prac magisterskich. Większość powstałych w omawianym
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okresie opracowań dotyczyła zagadnień modelowania rzeźby w okresie czwartorzędowym. Słabiej
rozwijały się badania rzeźby przedczwartorzędowej. Powstanie Zakładu Geomorfologii w tym okresie
spowodowało skoncentrowanie badań na zagadnieniach rozwoju rzeźby Polski Południowej i rozwoju
nowej problematyki badań związanej z geomorfologią dynamiczną. Z tym okresem związane są główne
syntezy regionalne i monografie geomorfologiczne różnych regionów Polski Południowej (Karpat,
Kotlin Podkarpackich, Wyżyn), które zostały opublikowane w latach 70-tych i 80-tych.
Po wcześniejszych szczegółowych badaniach rzeźby prawie całych Tatr Polskich (1950-64) M.
Klimaszewski sformułował nowy pogląd na rozwój geomorfologiczny Tatr w okresie trzecioi czwartorzędowym (Klimaszewski 1972, 1988). Był autorem nowej koncepcji dotyczącej zlodowacenia
Tatr. Wykazał istotne znaczenie rzeźby preglacjalnej na przebieg glacjacji i deglacjacji oraz rozmiary
erozji lodowcowej (Klimaszewski 1972, 1973, 1988). Ustalił prawidłowości rozwoju rzeźby
wysokogórskiej. W obszarze Karpat Fliszowych pierwszy stwierdził występowanie pokryw
soliflukcyjnych i na ich podstawie określił rozmiary transformacji stoków i grzbietów górskich w okresie
klimatu peryglacjalnego (Klimaszewski 1971b). Sformułował również teorię rozwoju stoków skalnych
(Klimaszewski 1971a).
W okresie tym badania M. Tyczyńskiej w okolicach Krakowa pozwoliły na przedstawienie
(Tyczyńska (1978) interesującego poglądu na temat genezy i wieku serii żwirowych występujących
w Kotlinie Sandomierskiej. Autorka wiązała ich powstanie z akumulacją deltową karpackich
i wyżynnych dopływów Wisły w ich odcinkach ujściowych do mioceńskiego zbiornika morskiego.
Wcześniejsze badania M. Kuci-Lubelskiej (1966) oraz S. Dżułyńskiego wraz z zespołem (1968) nad
genezą serii witowskiej udokumentowały czwartorzędowy wiek i fluwialną genezę omawianej pokrywy
żwirowej.
Metoda kartowania geomorfologicznego została również zastosowana do analizy przebiegu
ruchów tektonicznych w neogenie i czwartorzędzie oraz określenia ich wpływu na rzeźbę Karpat
(Zuchiewicz 1978, 1984a, 1984b, 1984c). Stwierdzone w omawianym okresie prawidłowości rozwoju
rzeźby Polski Południowej są aktualne do dziś, uszczegółowione jedynie przez badania późniejsze. Stały
się one podstawą do napisania syntezy problemowej „Geomorfologia Polski t. 1 (1972) pod redakcją
M. Klimaszewskiego.
Kartowanie geomorfologiczne zapoczątkowało również nowy kierunek badań stosowanych,
których przykładem jest nie tylko szereg opracowań rzeźby terenu poszczególnych obszarów, objętych
planami regionalnymi. Niestety po 1968 r nastąpił regres kartowania, związany z dużym kosztem druku
barwnych map.
Poza kierunkiem historycznym badań, zmierzającym do odtworzenia rozwoju rzeźby i poznania
jej zasadniczych cech na podstawie szczegółowego kartowania geomorfologicznego rozwinął się
kierunek dynamiczny, którego celem było poznania przebiegu, intensywności i mechanizmu
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dzisiejszych procesów morfogenetycznych w oparciu o systematyczne obserwacje i pomiary
dokonywane w terenie. Badania te zapoczątkowane przez M. Klimaszewskiego (1935), szczególnie
rozwinęły się po II. wojnie światowej.
Cechą podstawową badań z zakresu geomorfologii dynamicznej w okresie bezpośrednio po II
wojnie światowej było określenie typu i natężenia procesów na podstawie skutków ich działania
(Czeppe 1960a, b). Eksperyment polowy, polegający na bezpośrednich pomiarach tempa transformacji
rzeźby przez współcześnie działające procesy został zastosowany później, szczególnie w latach 70-tych
i 80-tych XX wieku.
Badania fluwialne dynamiki koryt rzecznych zapoczątkowane zostały przez L. Kaszowskiego
(1965). Była to praca magisterska realizowana pod kierunkiem prof. M. Klimaszewskiego. Wg.
A. Kotarby (1987) opracowanie L. Kaszowskiego (1965) jest pracą o efekcie mnożnikowym.
Zapoczątkowała ona bowiem nowy kierunek badawczy krakowskiej geomorfologii polegający na
studiowaniu dynamiki koryt rzecznych na podstawie jakościowych i ilościowych badań przebiegu
i natężenia współczesnych procesów morfogenetycznych. Badania fluwialne prowadzono początkowo
w Beskidach (Kaszowski 1965, Niemirowski 1970, Krzemień 1976), a następnie w Tatrach (Kaszowski
1973, 1975, Kaszowski, Krzemień 1977, Krzemień 1985a, 1986, 1991a, 1992). Studia te polegały nie
tylko na rejestracji zmian morfologicznych koryt w nawiązaniu do reżimu hydrologicznego, lecz
uwzględniały również transport rumowiska rzecznego. Główne problemy badawcze koncentrowały się
wokół prawidłowości współczesnej dynamiki form i transportu osadów korytowych (Kaszowski,
Kotarba 1967, Niemirowski 1974) oraz morfogenetycznej roli wezbrań, ich wielkości i częstości
(Kaszowski, Kotarba 1970). W korytach małych cieków górskich analizowano związki między typami,
wielkością, częstością wezbrań a rozmiarami i sposobem transportu rumowiska (Kaszowski 1975).
Udokumentowano zróżnicowanie przebiegu i intensywności procesów w warunkach względnie
naturalnych jak i w środowisku zmienionym wskutek rolniczego zagospodarowania terenu
(Niemirowski 1972). Dużym osiągnięciem było bilansowe ujęcie procesów transportu mechanicznego
i chemicznego rzek karpackich (Niemirowski 1974, Krzemień 1985b, 1992). Jak wynika
z dotychczasowej literatury od lat 60-tych XX wieku w sposób ewolucyjny rozwija się druga szkoła
geomorfologiczna związana badaniami fluwialnymi, zapoczątkowana przez L. Kaszowskiego.
Na podstawie współczesnej dynamiki koryt rzecznych, starano się również ocenić kierunki
działania i natężenie procesów fluwialnych w skali całego holocenu (Kaszowski, Niemirowski 1972,
Froehlich, Kaszowski, Starkel 1977). Zwrócono również uwagę na relacje między procesami stokowymi
a korytowymi (Krzemień 1976, Kaszowski i Krzemień 1977). W dużych dorzeczach, migrację koryt
rzecznych w dłuższej skali czasowej badano przy wykorzystaniu różnowiekowych map jak również zdjęć
lotniczych (Klimek, Trafas 1972, Trafas 1975). Zastosowanie interpretacji zdjęć lotniczych w badaniach
geomorfologicznych w latach 70-tych było znacznym postępem metodycznym.
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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 ich opracowywania. W latach 70-tych XX wieku opracowana została instrukcja
do kartowania koryt rzecznych, na podstawie której przeprowadzono kartowanie całych systemów
korytowych (Kaszowski 1979, 1980, Krzemień 1981, 1984, Kaszowski, Krzemień 1999, Kamykowska
et al., 2012). W tym czasie podjęto temat badań „Dynamiczna typologia koryt rzecznych w Karpatach
i na ich przedgórzu”, który był finansowany przez Komisję Nauk Geograficznych PAN. W ramach tego
tematu poznano strukturę wielu systemów korytowych np. Raby, dopływów Raby, potoków
gorczańskich, Czarnego Dunajca, Rudawy, Uszwicy (Kaszowski, Krzemień 1977, 1979, Kaszowski
1979,1980, Krzemień 1981, 1984).
Badania z zakresu geomorfologii dynamicznej realizowane były również w Zakładzie Geografii
Fizycznej

UJ

pod kierunkiem

Z. Czeppego. Wcześniejsze

badania

głównych

procesów

morfogenetycznych na Spitsbergenie oraz zespołowe badania procesów osiadania gruntu pod
wpływem zamrozu (Czeppe 1970, 1972, Czeppe, Widacki 1973, Widacki 1975) dawały Z. Czeppemu też
inne możliwości rozwoju naukowego. Miał bowiem obietnicę objęcia stanowiska kierownika Zakładu
Geomorfologii Dynamicznej (informacja ustna od prof. K. German). Próbą kompleksowego ujęcia
dynamiki rzeźby była mapa współczesnych procesów morfogenetycznych, opracowana przez zespół:
L. Kaszowskiego, A. Kotarbę, M. Niemirowskiego i L. Starkla (1966), uwzględniająca ich rodzaj,
intensywność i sezonową zmienność. Metody badań współczesnych procesów morfogenetycznych
w Karpatach zostały podsumowane przez L. Kaszowskiego (1970) oraz T. Gerlacha, L. Kaszowskiego
i A. Kotarbę (1978).
Wśród wymienionych osiągnięć w dziedzinie badań podstawowych na uwagę zasługują
również opracowania podręcznikowe. „Geomorfologia ogólna” autorstwa M. Klimaszewskiego (1961a)
była pierwszym z tej dziedziny wiedzy polskim podręcznikiem uniwersyteckim. Wydane później nowe
opracowanie pt. „Geomorfologia” (Klimaszewski 1978b), było znacznie rozszerzone i uzupełnione
wynikami nowych badań w stosunku do poprzedniego podręcznika. Opracowanie to jest kompendium
wiedzy geomorfologicznej, pod względem zakresu treści mającym niewiele podobnych sobie
w literaturze światowej. W późniejszym okresie powstał kolejny podręcznik „Geomorfologii”
poprawiony i dostosowany dla potrzeb dydaktyki geograficznej (Klimaszewski 1994).
Przedstawione wyżej osiągnięcia sprawiły, że Uniwersytet Jagielloński w latach 1950-78 stał się
czołowym ośrodkiem w zakresie badań geomorfologicznych nie tylko w skali kraju, ale również jednym
z najbardziej liczących się na świecie. Szybki rozwój i wysoką pozycję w omawianym okresie
zawdzięczała geomorfologia wybitnej postaci prof. M. Klimaszewskiego oraz podjęciu kontaktów
zagranicznych, umożliwiających prezentację polskich osiągnięć w tej dziedzinie wiedzy oraz zapoznaniu
się z postępem badań na świecie. Po okresie izolacji polskiej nauki w pierwszych latach powojennych,
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kontakty zagraniczne zostały zapoczątkowane udziałem w nich M. Klimaszewskiego. W latach 70-tych
zostały nawiązane kontakty i podpisane umowy o współpracy naukowej z zagranicznymi ośrodkami
geomorfologicznymi m.in: NRD, Czechosłowacją, Finlandią, Szwecją, Belgią, Francją, Wielką Brytanią,
Węgrami, Jugosławią, RFN, Hiszpanią. Dzięki nim możliwa stała się wymiana bezpośrednia
pracowników naukowych.
Wykładnikiem dorobku naukowego tego okresu był rozwój kadry naukowej. W omawianym
okresie 1970-78 r. zostały przeprowadzone 4 doktoraty z zakresu geomorfologii pod kierunkiem prof.
M. Klimaszewskiego (tab. 2). Do niepowodzeń tego okresu należy natomiast zaliczyć brak realizacji
projektu utworzenia w Instytucie Geografii UJ Zakładu Geomorfologii Dynamicznej pod kierunkiem
prof. Z. Czeppego.
Tabela 2. Wykaz przewodów doktorskich z zakresu geomorfologii przeprowadzonych na Wydziale
Biologii i Nauk o Ziemi i Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Autor
Mirosław
Niemirowski
Ludwik
Kaszowski
Kazimierz
Trafas
Bogdana
Izmaiłow
Kazimierz
Krzemień
Jolanta
Święchowicz
Małgorzata
Pietrzak
Anna Michno
Elżbieta
Gorczyca
Marek Angiel

Joanna
Zawiejska
Joanna Korpak
Piotr
Wałdykowski
(Uniw.
Warszawski)

Rok
ukończenia
Dynamika współczesnych koryt potoków górskich 1971
(na przykładzie potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach)
Geomorfologiczna działalność Potoku Białego 1972
w Tatrach
Zmiany biegu koryta Wisły na wschód od Krakowa 1974
w świetle map archiwalnych i fotointerpretacji
Geomorfologiczna działalność wiatru powyżej 1981
górnej granicy lasu w Tatrach
Współczesne modelowanie koryta w dolinie 1983
glacjalnej na przykładzie Doliny Starorobociańskiej
w Tatrach
Dynamika odprowadzania materiału ze zlewni 1999
pogórskiej (na przykładzie zlewni Starej Rzeki)
Antropogeniczne
przemiany
warunków 2000
morfodynamicznych w obszarze progu Pogórza
Karpackiego między Rabą a Uszwicą
Rozwój doliny dolnej Nidzicy w holocenie
2003
Rola procesów masowych w modelowaniu stoków 2004
dorzecza Łososiny podczas katastrofalnych opadów
Typy strukturalno-funkcjonalne koryt rzecznych 2006
w obszarze młodoglacjalnym (na przykładzie
wybranych rzek Pomorza Wschodniego)
Struktura i dynamika koryta Dunajca
2006

Promotor

Geomorfologiczna rola budowli regulacyjnych 2007
w górskich systemach fluwialnych
Geomorfologiczna rola ścieżek turystycznych i dróg 2010
we współczesnym rozwoju rzeźby w Gorczańskim
Parku Narodowym i jego otulinie

K. Krzemień

Tytuł pracy
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M.
Klimaszewski
M.
Klimaszewski
M.
Klimaszewski
M.
Klimaszewski
K. Klimek

L. Kaszowski
K. Krzemień

K. Krzemień
K. Krzemień
L. Kaszowski

K. Krzemień

K. Krzemień

Dominika
WrońskaWałach
Piotr Kłapyta

Wykształcenie i funkcjonowanie lejów
źródłowych w górach średnich

Geomorfologiczne skutki procesów stokowych
w Czarnohorze
Influence of tectonic activity on development of
Zijad Elias
the Gomel and Kalahchi valleys (Kurdistan of Iraq)
Paweł
Rozwój równiny aluwialnej górskiej rzeki
Krzaklewski
meandrującej na przekładzie Czarnej Orawy
Joanna Fidelus Wpływ ruchu turystycznego na współczesny rozwój
rzeźby Tatr Zachodnich na skłonie północnym
i południowym
Zróżnicowanie
hydrodynamiki
potoku
Michał Łyp
średniogórskiego i jego morfologiczne skutki
na przykładzie Stryszawki, Beskidy Zachodnie
Katarzyna
Morfodynamika
wydm
gwiaździstych
Biejat (Uniw. w obszarach o bimodalnym reżimie wiatru
Warszawski)
Eliza
Współczesny
rozwój
dolin
denudacyjnych
w obszarze górskim (na przykładzie Tatr
Płaczkowska
Zachodnich)
chemiczna
z
zastosowaniem
Łukasz Stachnik Denudacja
modelowania
geochemicznego
w
zlewni
z lodowcem politermalnym na przykładzie lodowca
Werenskiolda (SW Spitsbergen)
Anita BernatekRola sufozji w rozwoju rzeźby gór średnich
Jakiel
na przykładzie Bieszczadów

Ewa Lubera

Maciej Liro

2010

K. Krzemień

2010

K. Krzemień

2012

B. Izmaiłow

2012

B. Izmaiłow

2013

K. Krzemień

2016

K. Krzemień

2016

B. Izmaiłow

2016

K. Krzemień

2017

K. Krzemień

2017

K. Krzemień/
promotor
pomocniczy:
D. WrońskaWałach
K. Krzemień

Wietrzenie mrozowe i odpadanie ze ścian skalnych 2017
w obszarze wysokogórskim, na przykładzie Tatr
Zachodnich
Ewolucja żwirodennych koryt rzecznych powyżej 2018
zbiorników zaporowych – na przykładzie dorzecza
Dunajca

K. Krzemień/
promotor
pomocniczy:
E. Gorczyca

Okres czwarty rozwoju geomorfologii w UJ przypada na lata 1978-2005. Po odejściu prof. M.
Klimaszewskiego na emeryturę w 1978 r, opiekę nad Zakładem Geomorfologii przejęli prof. Z. Czeppe
(1978-1981) i prof. I. Dynowska (1983-86). W latach 1981-83 i 1986-1995 funkcję kierownika zakładu
sprawował doc. dr hab. Ludwik Kaszowski. Od roku 1995 funkcję tę pełni prof. dr hab. Kazimierz
Krzemień. Pod koniec tego okresu 28 czerwca 2000 r. Instytut Geografii UJ został przemianowany
na Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Wiązało się to przede wszystkim z rozszerzającym
się profilem badawczym i dydaktycznym (Jackowski 2008).
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W latach 1970-2005 w Zakładzie Geomorfologii prowadzone były badania indywidualne
i zespołowe, zarówno z zakresu geomorfologii historycznej jak i dynamicznej w ramach ogólnego
tematu „Ewolucja i współczesna dynamika rzeźby wybranych obszarów górskich i przedgórzy”.
Obejmowały one swoim zasięgiem tereny Polski Południowej jak również wiele obszarów poza
granicami kraju. Możliwe to było dzięki kontynuacji zapoczątkowanej wcześniej międzynarodowej
współpracy naukowej jak i nawiązaniu nowych kontaktów m. in. z uniwersytetami w St. Andrews,
Liége, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Salzburgu, Wilnie i Lwowie oraz uczestnictwu w ekspedycjach
Krakowskiego Oddziału Polskiego towarzystwa Przyjaciół Nauk w Hindukusz (1977), Atlas Wysoki
(1980), Andy (1985), Alpy Włoskie (1987, 1994, 1995). W omawianym okresie w ośrodku krakowskim
intensywnie rozwijali badania naukowe prof. prof. Leszek Starkel, Adam Kotarba, Kazimierz Klimek
dzięki ich życzliwości cześć pracowników Zakładu Geomorfologii UJ była włączana do krajowych
i międzynarodowych programów naukowych. Badania te dotyczyły głównie problematyki z zakresu
geomorfologii dynamicznej w Beskidach i Tatrach. Efektem tych badań był udział geomorfologów z UJ
w roboczych dyskusjach, w opracowaniach naukowych oraz w krajowych i międzynarodowych
konferencjach naukowych. Cykliczne spotkania organizowane przez prof. L. Starkla oraz prof.
A. Kotarbę w IG i PZ PAN, a potem przez prof. K. Klimka na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ dawały młodym
geomorfologom możliwość dobrych kontaktów z geomorfologami polskimi i zagranicznymi.
Przykładem takich konferencji było sympozjum Komisji Eksperymentu Polowego w Geomorfologii
MUG, które odbyło się w Krakowie i Karpatach w 1979 r. (Krzemień 1979) oraz konferencje fluwialne
w Karpatach (Kaszowski, Krzemień 1976). Ponad to pracownicy UJ brali udział w projektach
badawczych, konferencjach naukowych i publikacjach (Kaszowski, Krzemień 1983,1984, Kaszowski,
Kotarba 1985 Krzemień, Libelt 1995, 1996, Kotarba Krzemień 1996, Kotarba et al., 1987.), a także w
konferencjach na UŚ (Pietrzak 1997, Krzemień 2000).
W czwartym okresie podejmowane były różne inicjatywy zespołowe. W latach 1978-84 dzięki
finansowaniu przez Komitet Badań Naukowych PAN, pracownicy Zakładu Geomorfologii (M.
Tyczyńska, S. Chmielowiec i B. Izmaiłow) i magistranci przeprowadzili szczegółowe kartowanie
geomorfologiczne obszaru Miejskiego Województwa Krakowskiego w skali 1:10 000 i 1:25 000. Stało
się ono o podstawą opracowania mapy rzeźby wymienionego wyżej obszaru.
Badania paleogeomorfologiczne dotyczyły przemian rzeźby głównie w okresie schyłku
plejstocenu i w holocenie. Analiza morfologii, struktury i tekstury wydm śródlądowych oraz budujących
je osadów w Kotlinach Podkarpackich, także w pasie wyżyn w dorzeczu górnej Wisły (Izmaiłow 1975,
1992, 1995a, Izmaiłow, Nalepka 1994, Izmaiłow 2001) zmierzała do określenia wieku i prawidłowości
rozwoju tych form. Przeprowadzone zostały również badania wydm na terenie południowo-zachodniej
Litwy (Izmaiłow 1993, 2006). Interesujących wyników dostarczyły badania dotyczących modelowania
rzeźby w cyrkach polodowcowych Tatr Zachodnich w okresie postglacjalnym i sedymentacji w ich
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obrębie (Libelt 1988, 1990, Kaszowski, Krzemień Libelt 1988, Libelt, Obidowicz 1994, Krzemień, Libelt
1995). W 1985 r. została wydana mapa współczesnych procesów morfogenetycznych TPN (Kaszowski,
Kotarba 1985), a także mapa geomorfologiczna Tatr Polskich (Klimaszewski 1985), a w 1988 r. „Rzeźba
Tatr Polskich” M. Klimaszewskiego. W tej obszernej monografii, opracowanej na podstawie
wieloletnich badań zostały sformułowane ogólne prawidłowości rozwoju obszaru wysokogórskiego.
Problematyce rozwoju rzeźby Tatr i Karpat fliszowych poświęcone były również inne prace
Klimaszewskiego (1987a, 1987b, 1993), uwzględniające również zagadnienia ruchów orogenicznych
(Klimaszewski 1989). Za podsumowujące dorobek naukowy M. Klimaszewskiego można też uznać
prace dotyczące kartowania geomorfologicznego (Klimaszewski 1978a) i wieku rzeźby Polski
(Klimaszewski 1980). Problem wpływu ruchów tektonicznych na ewolucję i wykształcenie form
dolinnych poruszany był wielokrotnie przez W. Zuchiewicza (1981b, 1983) W. Zuchiewicz opracował
również stratygrafię osadów w wybranych obszarach Karpat. Wspomniany autor zwrócił także uwagę
na możliwości wykorzystania analiz morfometrycznych w charakterystyce rzeźby (Zuchiewicz 1981a).
W latach 2000-2005 podjęto opracowania dotyczące holoceńskiej ewolucji dolin wyżynnych
np. Nidzicy (Michno 2004) i karpackich np. górnej Wisłoki (Sobiecki 2000), a także struktury i tekstury
wydm w dorzeczu górnej Wisły (Izmaiłow 2001). Prace te zostały zrealizowane po dłuższej przerwie
w badaniach z zakresu geomorfologii historycznej. W jednej z recenzji prof. H. Maruszczak zwrócił
uwagę, że w Zakładzie Geomorfologii UJ znowu zaczęto rozwijać „drugą nogę” geomorfologii –
geomorfologię historyczną. Okres ten zaowocował w bardzo ciekawe opracowanie na temat
przekształcanie stoków o budowie fliszowej przez procesy masowe podczas katastrofalnych opadów
(Gorczyca 2004). W monografii tej opracowano model przekształcania stoków przez ruchy masowe
w warunkach stanu metastabilnej równowagi dynamicznej oraz progowe wartości parametrów
charakteryzujących opady generujące katastrofalne ruchy masowe.
Badania współczesnej dynamiki rzeźby koncentrowały się na problematyce fluwialnej,
denudacyjnej i eolicznej bądź dotyczyły kompleksowej charakterystyki współczesnych procesów
rzeźbotwórczych. Kilkuletnie pomiary przebiegu oraz skutków ilościowych deflacji i depozycji eolicznej
powyżej górnej granicy lasu w Tatrach (Izmaiłow 1984a, 1984b, 1985, 1986) pozwoliły uznać procesy
eoliczne za jedne z najbardziej efektywnych we współczesnym modelowaniu tych obszarów.
Długoletnie pomiary procesów korytowych w potokach tatrzańskich oraz badania
porównawcze, w Alpach (Masyw Cevedale), w górach Szkocji (Cairngorm, Gramphian), w Masywie
Centralnym (Monts Dore) we Francji dały podstawę do określenia ich znaczenia w rozwoju rzeźby
masywów wysokogórskich (Kotarba et al., 1987, Kaszowski, Krzemień 1989, Krzemień 1991a, 1992).
W badaniach tych zwrócono szczególną uwagę na bilansowe ujęcie procesów transportu
mechanicznego i chemicznego rzek oraz oceny ich morfologicznej roli w transformacji danego obszaru
(Chełmicki et al., 1993), wyróżniono różne morfodynamiczne typy koryt rzecznych (Kaszowski 1979,
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Kaszowski, Krzemień 1986) i określono tendencje współczesnego rozwoju koryt rzecznych (Kaszowski,
Niemirowski, Trafas 1976, Kaszowski, Krzemień 1979 Krzemień 1981, 1985a, 1985b, 1991a, 1991b,
1991c, 1992b, 1994, Krzemień, Chełmicki 1996). Procesy fluwialne były również rozpatrywane
w powiązaniu z modelowaniem stoków (Kotarba et al., 1987). Stwierdzono dużą rolę spływów
gruzowych we współczesnym modelowaniu obszarów wysokogórskich (Krzemień 1988, 1992a).
Geomorfologicznemu uwarunkowaniu górnej granicy lasu w Tatrach była poświęcona praca K.
Krzemienia et al., (1995).
Wyniki badań i obserwacji przeprowadzonych w Hindukuszu, Andach, Alpach, Tatrach,
Masywie Monts Dore i w Atlasie Marokańskim, stworzyły możliwości do określenia prawidłowości,
dotyczących piętrowości form i procesów morfogenetycznych w obszarach wysokogórskich (Kaszowski
1984, 1985, 1992, 1995, Kotarba et al., 1987, Krzemień 1991b, 1992, Krzemień et al, 1995, Krzemień,
Sobiecki 2004, Krzemień et al., 2004). Badania typu ekspedycyjnego pozwoliły na poznanie
prawidłowości przebiegu procesów morfogenetycznych także w innych strefach morfoklimatycznych
(Dłużewski, Krzemień 2003, Izmaiłow et al., 2003, Izmaiłow, Michno 2004).
W okresie 1978-2005, na podstawie zebranych wyników badań w różnych obszarach
przeprowadzono cztery habilitacje i sześć doktoratów (tab. 2, 3). Część prac, prowadzonych w ramach
współpracy międzynarodowej, było prezentowanych podczas czterech seminariów polsko-francuskich,
organizowanych w Krakowie i Clermont-Ferrand w latach 1987, 1990, 1993 i 1996 (Kaszowski,
Krzemień 1989, Krzemień 1991a, 1995a, Kaszowski 1995, Libelt 1995, Święchowicz 1995a, Krzemień,
Chełmicki 1997).

Tabela 3. Wykaz habilitacji z zakresu geomorfologii przeprowadzonych na Wydziale Biologii i Nauk
o Ziemi i Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Autor
Ludwik
Kaszowski

Kazimierz
Krzemień
Wacław
Cabaj
Bogdana
Izmaiłow

Tytuł pracy

Rok
Recenzenci
ukończenia
Rzeźba i modelowanie gór wysokich 1985
Z. Czeppe,
strefy suchej na przykładzie
Hindukuszu
A. Jahn,
Munjan
H. Maruszczak,
L. Starkel,
S. Dżułyński
Dynamika
wysokogórskiego
systemu 1992
L. Kaszowski,
fluwialnego
na
przykładzie
Tatr
A. Kostrzewski,
Zachodnich
A. Kotarba
Wpływ sedymentacji na formowanie 1994
S. W. Aleksandrowicz,
i strukturę tafocenozy karpologicznej
L. Kaszowski,
w środowisku rzecznym
K. Tobolski
Typy wydm śródlądowych w świetle 2002
L. Kaszowski,
badań struktury i tekstury ich osadów (na
E. Mycielska-Dowgiałło,
przykładzie dorzecza górnej Wisły
J. Wojtanowicz
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Jolanta
Święchowicz

Wartości progowe parametrów opadów 2012
deszczu inicjujących procesy erozyjne
w zlewniach użytkowanych rolniczo

Jacek
Szmańda

Zapis warunków depozycji w uziarnieniu 2013
aluwiów pozakorytowych

Anna
Michno

Rozwój dolin ujściowych rzek na wyżynach 2014
lessowych w Polsce

Elżbieta
Gorczyca

Rozwój górskich żwirodennych koryt 2016
rzecznych w warunkach antropopresji

Joanna
Zawiejska

Współczesne przemiany koryt rzek 2017
karpackich i możliwości ich rewitalizacji

K. Klimek,
E. Smolska,
J. Szpikowski,
P. Migoń
K. Krzemień,
A. Łajczak,
E. Smolska,
T. Zieliński
W. Florek,
L. Andrzejewski,
P. Gębica
M. Harasimiuk
J. Pociask-Karteczka,
W. Florek,
A. Radecki-Pawlik
J. Pociask-Karteczka,
P. Migoń,
Z. Zwoliński

Nowy etap badań dynamiki rzeźby zapoczątkowało powstanie w 1984 r. Stacji Naukowej IG UJ
w Łazach koło Bochni na Pogórzu Wielickim. Inicjatorem jej powstania był prof. Z. Czeppe, a głównym
organizatorem i pierwszym kierownikiem – doc. dr hab. L. Kaszowski. Od samego początku Stację
organizowali też dr hab. K. Krzemień i dr hab. W. Chełmicki, a w późniejszym okresie również mgr M.
Angiel i mgr inż. M. Klimek. Od 1986 r. rozpoczęto tam systematyczne pomiary procesów spływu
i spłukiwania (Święchowicz 1992, 1995b, 1999, 2002), procesów fluwialnych (Krzemień 1995b, 1995c,
Krzemień, Sobiecki 1998) i eolicznych (Izmaiłow 1994, 1995b, 1998) w obrębie zlewni
eksperymentalnych, na poletkach doświadczalnych i w stałych punktach pomiarowych. Badania
prowadzone w terenie rolniczo użytkowanym mają na celu określenie wpływu działalności człowieka
na przebieg procesów morfogenetycznych oraz określenie roli tych procesów w obiegu materii
mineralnej. Antropogeniczne przemiany rzeźby badane są również w dłuższym przedziale czasowym
przy wykorzystaniu źródeł historycznych i archiwalnych materiałów kartograficznych (Pietrzak 1997).
Były one częścią realizowanych pod kierunkiem L. Kaszowskiego szerszych, wieloletnich tematów
„Struktura, geneza i funkcjonowanie systemów fizyczno-geograficznych progu Karpat”, rozszerzonego
w 1993 r, dzięki uzyskaniu funduszy z Komitetu Badań Naukowych na „Obieg i transformacja
antropogenicznych zanieczyszczeń w obrębie geosystemów progu Pogórza Karpackiego”. Pierwsze
wyniki badań zostały opublikowane w trzech tomach pod redakcją L. Kaszowskiego i W. Chełmickiego
w latach 1995-1998 . Brali w nich udział zarówno pracownicy jak i magistranci, piszący prace z zakresu
geomorfologii. Ponadto opublikowano dwie monografie będące wynikiem długoletnich badań
prowadzonych w rejonie Stacji w Łazach (Święchowicz 2002a, b, c, Pietrzak 2002). Stacja pełni więc
funkcje badawczą i dydaktyczną. Ułatwia również kontakty naukowe z ośrodkami zagranicznymi,
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stanowiąc bazę dla prac terenowych, prowadzonych w rejonie Pogórza Wielickiego i Kotliny
Sandomierskiej przez geomorfologów z innych państw oraz

miejsce spotkań i konferencji

międzynarodowych (polsko-szwedzkie sympozjum geomorfologiczne w 1992 r., polsko-ukraińskie
sympozjum z geografii fizycznej w 1997 r., polsko-francuskie sympozjum w 1993 r. oraz polskorosyjskie 2012).
W latach 90-tych XX wieku w związku z nawiązaniem współpracy naukowej z Parkami
Narodowymi: Pienińskim i Magurskim, podjęto również opracowania dotyczące charakterystyki rzeźby
tych obszarów oraz oceny wpływu działalności gospodarczej na jej przekształcanie. Były one
realizowane zarówno przez pracowników jak i magistrantów Zakładu Geomorfologii IG UJ. W tym
czasie powstały opracowania podsumowujące te badania (Izmaiłow et al., 2003, Wrońska 2005,
Gorczyca, Krzemień 2006).
Okres 1978-2004 był okresem stosunkowo trudnym dla geomorfologii w UJ. Zespół
geomorfologów w IGiGP UJ podlegający częstym fluktuacjom, uległ znacznemu odmłodzeniu.
W okresie tym w Zakładzie Geomorfologii zatrudnionych było pięciu pracowników naukowodydaktycznych (w tym jeden samodzielny) oraz jeden pracownik naukowo-techniczny, ponadto
w zakładzie były początkowo dwie doktorantki. Zespół ten był na etapie wypracowywania dalszego
kierunku rozwoju badań geomorfologicznych, co nie należało do zadań łatwych, wziąwszy pod uwagę
150-letnią tradycję i wielkie osiągnięcia tej dziedziny nauki w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach
minionych. Podejmowana była jednak problematyka, uznana za priorytetową (Kozarski 1987),
dotycząca rozwoju rzeźby w czwartorzędzie, przebiegu współczesnych procesów morfogenetycznych
oraz funkcjonowania geoekosystemów, zarówno w środowisku naturalnym jak i znacznie zmienionym
przez człowieka.
W okresie tym podczas Jubileuszu geografii krakowskiej (1849-1999) dokonano
podsumowania rozwoju geomorfologii w UJ. W tym okresie pojawiła się nowa możliwość tzn. budowa
nowego Instytutu na Kampusie 600–lecia Odnowienia UJ przy ul. Gronostajowej. W okresie tym
zaplanowano i zrealizowane nowe pomieszczenia i nowoczesne laboratoria. Pierwsze pomysły na
nowoczesny Instytut Geografii UJ miał już w latach 20-tych XX wieku prof. L. Sawicki. Po jego śmierci
pomysły te zostały zaniechane. W 1972 r. Instytut otrzymał pieniądze na nowy obiekt przy ul.
Piastowskiej. Do 1980 r. przygotowano szczegółowy projekt wykonawczy, z nowoczesnymi jak na owe
czasy rozwiązaniami technicznymi. Zaprojektowano wtedy nowoczesne laboratoria i pomieszczenia
dydaktyczne. Laboratoria geomorfologiczne były w tym projekcie szczególnie dobrze przygotowane.
Niestety kryzys ekonomiczny i załamanie dawnego systemu zniweczyły wszystkie plany. Rozbudzone
nadzieje z tego okresu pozwoliły na dobre przygotowanie nowych rozwiązań w nowym obiekcie
na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ. Nowe myślenie o perspektywach badań wiązało się z dużym
zaangażowaniem pracowników naukowo-dydaktycznych. Zaplanowane obiekty w tym okresie nadal są

~ 19 ~

rozwijane w aktualnych pomieszczeniach. Przeniesienie Instytutu 1 lipca 2005 r. do nowego obiektu,
pozwala na wydzielenie nowego okresu w rozwoju geomorfologii w UJ.
W nowych warunkach doszło do skonsolidowania zespołu geomorfologów i rozwoju badań
naukowych w Zakładzie Geomorfologii UJ. W omawianym okresie (2005-2018) obroniono 15 rozpraw
doktorskich i przeprowadzono 6 postępowań habilitacyjnych (tab. 2, 3). Ponadto zostało obronionych
59 prac magisterskich. Wyraźnie wzrosła liczba realizowanych projektów badawczych i opracowań
naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Było to związane z nowym obiektem na
Kampusie, ale również z rozwojem Stacji Naukowych w Łazach i Magurskim Parku Narodowym, a także
z większą współpracą krajową i międzynarodową. W okresie tym rozszerzono zakres badań
naukowych. Współczesna problematyka badawcza obejmuje: „Ewolucję i dynamikę rzeźby wybranych
obszarów górskich i wyżynnych (Karpaty, Wyżyny Polskie, Alpy, Masyw Centralny, Góry Szkocji, Andy,
Wyspy Zielonego Przylądka, Atlas, Antyatlas, obszary górskie Grecji). Badania obejmują: rzeźbę gór
wysokich, średnich i obszarów wyżynnych; systemy korytowe i stokowe, denudację mechaniczną
i chemiczną, plejstoceńską i holoceńską ewolucję wybranych obszarów, wpływ działalności człowieka
na przebieg procesów morfogenetycznych i na rzeźbę oraz procesy eoliczne i mrozowe. W związku
z nowymi możliwościami w nowym budynku Instytutu rozwijane są badania osadów i pokryw
czwartorzędowych oraz badania dendrogeomorfologiczne. Aktualnie tematy te realizowane są przez 8
pracowników (1-prof., 3 dr hab., 3 dr, 1 mgr inż.,) i kilku doktorantów (tab. 1, ryc. 1). Nowoczesne
laboratoria na III Kampusie UJ takie jak: sedymentologiczne, niskich temperatur oraz
dendrogeomorfologiczne umożliwiają dalszy rozwój badań geomorfologicznych. Na dalszy rozwój
badań ma szczególny wpływ, zorganizowane od podstaw, przez D. Wrońską-Wałach i doposażone
przez E. Gorczycę laboratorium dendrogeomorfologiczne. Dzięki stażowi D. Wrońskiej-Wałach w Davos
w Szwajcarii i jej kontaktom zagranicznym możliwe było zorganizowanie nowoczesnego laboratorium.
Dzięki temu laboratorium powstały liczne opracowania dotyczące zdarzeń ekstremalnych w różnych
obszarach górskich, w których nie było wcześniejszych zapisów o zdarzeniach meteorologicznych
i tektonicznych (Wrońska-Włach 2009, 2010, Wrońska-Wałach et al., 2012, Morawska, WrońskaWałach 2011, Gorczyca et al., 2014). Dzięki udziałowi w projektach badawczych możliwe było
doposażenie pozostałych laboratoriów i zakupienie sprzętów do pomiarów terenowych i pozyskiwania
prób osadów. Również dzięki modernizacji Stacji Naukowej w Łazach realizowano nowy program
badawczy (Święchowicz 2012) zmierzający do określenia progów opadowych inicjujących procesy
erozyjne w zlewniach użytkowanych rolniczo. W omawianym okresie na podstawie wieloletnich badań
terenowych została opublikowana rozprawa habilitacyjna A. Michno (2013). W publikacji zwrócono
uwagę na znaczenie morfologicznych uwarunkowań dla agradacji dna doliny Szreniawy. Uwzględniono
wpływ lokalnych cech rzeźby na wykształcenie osadów budujących dno doliny Szreniawy.
W opracowaniu określono również tempo agradacji na równinie zalewowej tej doliny i dokonano
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porównań tych warunków z innymi obszarami. Podobną problematykę zawiera rozprawa J. Szmańdy
(2013) z UP, która dotyczy zapisu warunków depozycji w uziarnieniu aluwiów pozakorytowych (tab. 3).
W ostatnim okresie nadal rozwijana była problematyka fluwialna dzięki realizacji dwóch rozpraw
habilitacyjnych (Gorczyca 2016, Zawiejska 2017). Prace te zwracają szczególną uwagę na problem
regulacji koryt rzecznych i ich renaturyzacji (Gorczyca 2016) oraz na współczesne parametry koryt rzek
karpackich i możliwości ich rewitalizacji (Zawiejska 2017). W ostatnim okresie powstało kilka innych
opracowań fluwialnych podsumowujących wiedzę z zakresu metodycznego jak również prawidłowości
dynamiki systemów fluwialnych w obszarach górskich (Korpak 2007a, b, Krzemień (red.) 2012, Łyp
2016, Liro 2017, Gorczyca et al., 2017). Część opracowań dotyczy również oddziaływania bobrów
na systemy fluwialne (Gorczyca 2016, Giriat et al., 2016, Gorczyca et al., 2018).

Geomorfologia i jej rozwój
w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Geomorfologia historyczna

Badania
genetycznochronologiczne
rzeźby

Badania
osadów

Geomorfologia dynamiczna

Badania procesów
fluwialnych
SZKOŁA
FLUWIALNA

Badania
procesów
stokowych,
mrozowych i
eolicznych

Dendrogeomorfologia

SZKOŁA
KARTOWANIA
GEOMORFOLOGICZNEGO

Ryc. 1. Kierunki rozwoju geomorfologii w Zakładzie Geomorfologii IGiGP UJ

Zaraz po przeniesieniu Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ do nowej siedziby,
Zakład Geomorfologii był współorganizatorem VII Zjazdu Geomorfologów Polskich (Kotarba et al.,
2005). Podczas Zjazdu sygnalizowano potrzebę przygotowania opracowania współczesnej ewolucji
rzeźby Polski w ujęciu regionalnym (Kotarba 2005). Po trzech latach została przygotowana przez
wieloautorski zespół obszerna monografia, w której brali udział również pracownicy Zakładu
Geomorfologii UJ (Starkel et al., 2008).
W omawianym okresie podsumowano również dotychczasowe wyniki badań dotyczących
rzeźby w Magurskim Parku Narodowym (Izmaiłow et al., 2009). Badania te realizowane były przez
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pracowników,

doktorantów

i

magistrantów.

Do

monografii

dołączono

również

mapę

geomorfologiczną dotyczącą badanego obszaru. W późniejszym okresie w ramach współpracy
z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym prowadzono także badania w tym obszarze z zakresu procesów
stokowych i fluwialnych. Wyniki badań były przedstawiane podczas międzynarodowych konferencji
odbywających się w obiektach BdPN w Ustrzykach Dolnych. Efektem tej działalności były publikacje
podsumowujące badania geomorfologów w długim okresie w Karpatach Wschodnich (Gorczyca et al.,
2014), w BdPN (Gorczyca et al., 2011) oraz dotyczące rzeźby i jej współczesnych przemian (Gorczyca et
al., 2016). Do ostatniego opracowania monograficznego dołączono również mapę geomorfologiczną
obszaru badań, która była efektem prac terenowych.
Potrzebę przygotowania większego opracowania poświęconego oddziaływaniu turystów na
rzeźbę stoków i den dolin w strefie szlaków turystycznych zauważono w Zakładzie już w połowie lat 70tych XX wieku. Po serii badań na ten temat (Krzemień 1995a, Krusiec 1996, Gorczyca 1997, Gorczyca,
Krzemień 2006, 2009, 2010, Fidelus 2006, 2013, 2014), została opublikowana monografia
podsumowująca wyniki badań z tego zakresu w Tatrach i innych obszarach górskich (FidelusOrzechowska et al., 2017). Zwrócono w niej szczególną uwagę na uwarunkowania rozwoju
i prawidłowości degradacji rzeźby stoków w obszarach wysokogórskich.
Przez cały ten czas kontynuowano również badania terenowe w Tatrach, oprócz wyżej
przedstawianych. Pojawili się nowi pracownicy i doktoranci, którzy prowadzili badania nad rozwojem
rzeźby tego obszaru w holocenie (Kłapyta 2008, 2010, 2012,2013, Kłapyta Kołaczek 2009, Zasadni,
Kłapyta 2009, 2014, 2016), a także nad dynamiką współczesnych procesów morfogenetycznych
(Płaczkowska 2016, Lubera 2016). W ostatnim czasie zostały przygotowane dwie publikacje do druku
podsumowujące badania związane z rzeźbą glacjalną Tatr (Kłapyta, Zasadni, w druku) oraz ze
współczesnymi procesami morfogenetycznymi (Krzemień, Kłapyta, w druku).
W ostatnich latach powrócono do badań procesu sufozji i do form, które dzięki niej powstają.
W wybranych obszarach Bieszczadów zostały przeprowadzone badania w oparciu o nowe metody
badań i doświadczenia z innych krajów (Bernatek-Jakiel, Kondracka 2016, Bernatek-Jakiel 2017,
Bernatek-Jakiel et al., 2017).
Podczas badań terenowych w wielu tematach wykonywane są mapy geomorfologiczne
niezbędne do ilustrowania wyników, a niektóre są nawet zauważane na forum międzynarodowym
(Zasadni,

Kłapyta

2014).

Ponadto

prawie

wszyscy

uczestniczą

w

opracowaniach

map

geomorfologicznych, które są realizowane przez Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich (BernatekJakiel et al., 2014a, b).
Po roku 2005 jak to wyżej zaznaczono realizowane są badania terenowe w wybranych
obszarach po za Polską: w Karpatach Wschodnich (Kłapyta 2008), na Spitsbergenie (Stachnik 2017),
w Iraku (Elias 2012), w Masywie Centralnym we Francji (Krzemień 2008), w górach Maroka (Dłużewski,
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Krzemień 2008, Izmaiłow, Krzemień 2008, Dłużewski et al. 2012, 2013, 2014), w Grecji (Krzemień et al.,
2012).
Ponadto pracownicy wyjeżdżają coraz częściej na konferencje naukowe z referatami
naukowymi. Natomiast udział w licznych Warsztatach Geomorfologicznych i Geograficznych np.
na Spitsbergen, Islandię, do Maroka, Afryki NW, S, do Azji SE, Patagonii, Chin, Nowej Zelandii daje
możliwość poszerzania wiedzy, zapoznawania się z ośrodkami naukowymi i najnowszymi publikacjami
(Krzemień, Dłużewski 2015, Krzemień 2016).
Współczesną tematykę badawczą można podzielić na kilka grup (ryc. 1). W działalności
członków Zakładu zaznacza się duża różnorodność tematyki jak na niewielki zespół. Rozwijane są nadal
dwie „szkoły geomorfologiczne” (ryc. 1), a w przyszłości być może wyłonią się kolejne. Na podstawie
powyższych materiałów Autorzy niniejszego opracowanie sądzą, że rozwój geomorfologii postępuje
prawidłowo. W ostatnim czasie geomorfologia w UJ funkcjonuje już na innym Wydziale tzn.
na Wydziale Geografii i Geologii (od 20.III. 2017 r.). Tym samym dawny Wydział BiNoZ przestał działać,
ponieważ jego pozostała część została przemianowana na Wydział Biologii.

Geomorfologia jako przedmiot studiów

Geomorfologia stanowi oddzielny przedmiot nauczania w Uniwersytecie Jagiellońskim od roku
akademickiego 1910/11. W spisie zajęć dydaktycznych figurowała początkowo pod nazwą „Morfologii
ziem polskich” i była realizowana w formie wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów. W latach
późniejszych, zarówno zakres, treść, forma zajęć i liczba godzin na nie przeznaczonych ulegały
wielokrotnie zmianom, związanym z wprowadzaniem nowych programów studiów, dostosowywanych
do zmieniających się potrzeb i rozwoju tej dziedziny nauk oraz uzależnionym od aktualnych kierunków
badań, prowadzonych w ośrodku krakowskim. Już w 1916/17 r zostało wprowadzone konwersatorium
dotyczące ogólnych zagadnień geomorfologicznych pt: „Morfologia powierzchni Ziemi”.
W latach 20-tych i 30-tych obok problematyki ogólnej prowadzone były wykłady z zakresu
niektórych cech rzeźby: morfometrii i wybranych typów form: krasowych, teras rzecznych oraz
geomorfologii regionalnej: wyżyn, Karpat Wschodnich czy niżu europejskiego. W tym okresie
(1928/29) również do programu studiów zostały wprowadzone po raz pierwszy ćwiczenia terenowe,
nazywane wówczas wycieczkami geomorfologicznymi.
W okresie II wojny światowej geomorfologia była jednym z przedmiotów tajnego nauczania,
prowadzonego dla studentów geografii od końca 1942 r. Jego zakres obejmował morfologię
powierzchni Ziemi.
W pierwszych latach powojennych w nauczaniu geomorfologii kładziono główny nacisk
na zagadnienia ogólne („Geomorfologia”, „Geomorfologia ogólna”), będące przedmiotem wykładów,
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a od lat 50-tych również – ćwiczeń. Wyjątkiem było szczegółowsze potraktowanie problematyki
geomorfologicznej Wyżyny Śląsko-Małopolskiej. W drugiej połowie lat 50-tych do obowiązkowych
przedmiotów studiów wprowadzono praktykę z geomorfologii. Wykłady, ćwiczenia z geomorfologii
ogólnej i praktyki terenowe, poświęcone głownie kartowaniu geomorfologicznemu, były
podstawowymi przedmiotami obligatoryjnymi w programie studiów geograficznych do roku 1990.
W latach 70-tych dla studentów specjalizujących się w zakresie geografii fizycznej zostały ponadto
wprowadzone takie przedmioty jak: „Wybrane zagadnienia z geomorfologii Polski” (wykład i ćwiczenia)
oraz wykłady z „Paleogeografii, stratygrafii i litologii czwartorzędu”, a od początku lat 80-tych
fakultatywne wykłady dotyczące wybranych zagadnień z geomorfologii.
Ostatnia zmiana programowa polegała na pozostawieniu jako przedmiotu obligatoryjnego
jedynie

wykładu

z

”Geomorfologii”.

Poszerzona

natomiast

została

lista

przedmiotów

geomorfologicznych, wybieranych przez studentów, zainteresowanych problematyką tej dziedziny
wiedzy i specjalizujących się w niej. Wśród przedmiotów do wyboru znalazły się m.in.: „Geomorfologia
Polski”, „Strefy i regiony morfoklimatyczne”, „Problemy geomorfologii gór”, „Geomorfologia
fluwialna”, „Geomorfologia eoliczna”, „Wybrane problemy geomorfologii i hydrologii krasu”, „Metody
badania rzeźby”, „Metody badania osadów czwartorzędowych”, „Morfodynamika zlewni i metody
badań geomorfologii dynamicznej”, „Geologia czwartorzędu”, „Paleogeografia trzeciorzędu
i czwartorzędu”, „Terenowe ćwiczenia z geomorfologii” i ćwiczenia terenowe z zakresu „Geomorfologii
Polski Południowej”.
W latach 1970-2017 w Uniwersytecie Jagiellońskim zostało obronionych 183 prace
magisterskie z zakresu geomorfologii. Były one wykonane pod kierunkiem: M. Klimaszewskiego (52),
L. Starkla (1), M. Tyczyńskiej (8), L. Kaszowskiego (22), K. Krzemienia (75), B. Izmaiłow (19),
J. Święchowicz (2), A. Michno (4).
Można wśród nich wyróżnić kilka grup tematycznych (tab. 4) Najliczniejsze (97) dotyczące
geomorfologii historycznej miały na celu odtworzenie rozwoju rzeźby danego terenu: jednostki
fizyczno-geograficznej, dorzecza, arkusza mapy, jednostki administracyjnej lub określonego typu
rzeźby czy form (70), w tym: denudacyjnych (20), fluwialnych (35), krasowych (5), glacjalnych (3),
termokrasowych (1), eolicznych (5), antropogenicznych (1). Prawie wszystkie z nich zostały napisane
na podstawie wyników badań terenowych, głównie w oparciu o kartowanie geomorfologiczne, rzadziej
na podstawie analizy utworów i opracowania materiałów wiertniczych.
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Tabela 4. Problematyka prac magisterskich z zakresu geomorfologii wykonanych w Zakładzie
Geomorfologii w latach 1970-2017

Geomorfologia
dynamiczna

Charakterystyka
rzeźby

Typologia rzeźby

form o
określonej
genezie
Geomorfologia stosowana
Badania utworów pokrywowych
Metody badania rzeźby
Suma

1

2

5

1

1

3

7

7

3

A. Michno

4

J. Święchowicz

B. Izmaiłow

9

K. Krzemień

L. Starkel

3

L. Kaszowski

rozwój rzeźby
obszaru
rozwój form
określonej
genezy
przebieg
modelowania
rzeźby obszaru
przebieg
procesów i
rozwój form
określonej
genezy
obszaru
form o
określonej
genezie
obszaru

M. Tyczyńska

Geomorfologia
historyczna

Suma

Promotorzy

M. Klimaszewski

Dział geomorfologii

15
1

2

14

10

2

2

5

8

26

2

5

2

2

3

16

1

1

1

1
1
52

1

8

22

52

21
1

23

1
10

29

1
7

1

8
2

4
1

75

19

18
1
1
2

4

14
4
1
183

Prace z zakresu geomorfologii dynamicznej (32) miały na celu poznanie warunków, przebiegu
i intensywności współczesnych procesów morfogenetycznych oraz określenia ich wpływu na ewolucję
rzeźby. Materiały do tych prac zebrano w oparciu o obserwacje terenowe jak i systematyczne, często
stacjonarne pomiary przeprowadzane przy pomocy instalowanych w terenie przyrządów i reperów.
Prace dotyczyły albo ogółu procesów w danym obszarze (1) albo częściej wybranych procesów lub
typów form, głównie denudacyjnych (11) i fluwialnych (10). Mniej liczne lub pojedyncze prace odnosiły
się do niwacji (3), morfologicznej działalności człowieka (5) i zwierząt (2).
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Odrębną grupę tematyczną obejmowały prace dotyczące zagadnień ogólnych, najczęściej
geologicznych uwarunkowań rzeźby (8) oraz analiz morfometrycznych (2). Jedna z prac dotyczyła
charakterystyki rzeźby Księżyca. Przedmiotem prac była również typologia form: dolin rzecznych (6),
koryt rzecznych (2) i żlebów (1). Ponadto wykonano jedną pracę poświęconą metodyce badań erozji
gleb oraz dwie z zakresu geomorfologii stosowanej, dotyczące oceny rzeźby z punktu widzenia jej
przydatności gospodarczej.

Tabela 5. Tereny objęte pracami magisterskimi w zakresie geomorfologii wykonanymi w Zakładzie
Geomorfologii w latach 1970-2017

K. Krzemień

B. Izmaiłow

4

16

2

Podhale

1

1

5

Beskidy
Zachodnie
Pogórze
Karpackie
Beskid Niski

36
7

11

1

2

16

3

8

2

9

7

2

1

18

2

5

5

10

2

1

12

2

1

2

3

1

Bieszczady
Kotliny
Podkarpackie
Wyżyna ŚląskoMałopolska
Wyżyna
Miechowska,
Niecka Nidziańska
Góry
Świętokrzyskie
Obszary poza
granicami Polski
Zagadnienia
ogólne
Suma

A. Michno

L. Kaszowski

14

L. Starkel

Tatry

J. Święchowicz

Suma

M. Tyczyńska

Promotorzy

M. Klimaszewski

Obszar

6

1

6

2
5

1

1

2

35

1

30

1

23

1

15
6

1

1

1

3

2

6

2
52

2
1

8

22

75

19
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2

4

183

Ryc. 2. Udział prac magisterskich zrealizowanych w różnych obszarach badań

Badania terenowe koncentrowały się w obszarze Polski Południowej (tab.5). Największą liczbę
prac magisterskich wykonano w Karpatach: na Pogórzu Karpackim (49), w Beskidach (43), Tatrach (26),
na Podhalu (9), w Karpatach Wschodnich ((8). Liczne prace powstały również w pasie Wyżyn
Środkowopolskich: na Wyżynie Śląsko-Małopolskiej (45), na Wyżynie Miechowskiej i w Niecce
Nidziańskiej (11), w Górach Świętokrzyskich (3). Rzadziej podejmowano tematykę rzeźby Kotlin
Podkarpackich (14). Pojedyncze prace dotyczyły Niżu Polskiego (3), obszarów poza granicami Polski (6),
rzeźby Księżyca (1) oraz zagadnień ogólnych, nie związanych z konkretnym obszarem (5) (ryc. 2).
O wartości prac magisterskich świadczy fakt opublikowania w całości lub w streszczeniu ponad
40 z nich (m.in. Klimaszewski 1936a, Drzał 1954, Starkel 1957, Gilewska 1958, Małecki 1958, Tyczyńska
1959, Pierzchała 1960, Brzozowski 1962, Polichtówna 1962, Woźniak-Strojna 1963, KucharskaSłupikowa 1964, Niemirowski 1964, Rogalska-Bożym 1964, Kaszowski 1965, Kucia-Lubelska 1965,
Baumgart-Kotarba 1967, Socha 1967, Kotarba 1967, Zawora 1967, Plewa 1969, Widacki 1970, Dobija
1973, Gałka 1973, Witek 1974, Góźdź 1975, Izmaiłow 1975, Zuchiewicz 1978, Krzemień 1976, Gębica
1986, Musielewicz 1980, Balon 1983, Rączkowska 1983, Rączkowski 1981, Libelt 1988, Święchowicz
1991, Siarzewski 1994, Michno 1995, Paleczna 1995, Tutaj 1995, Krusiec 1996, Gorczyca 2000).
Również materiał zawarty w wielu spośród pozostałych prac magisterskich został wykorzystany
w publikacjach innych autorów, m. in. pracach M. Klimaszewskiego pt: „Geomorfologia” (Wygaś,
Pęczkowska, Repa, Adamski,) i „Rzeźba Tatr Polskich” (Koszyk, Latała, Klimala).
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CZEŚĆ TERENOWA
Zlewnia Raby
Elżbieta Gorczyca
Instytut Geografii I Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Rzeka Raba jest prawobrzeżnym dopływem górnej Wisły. Zlewnia Raby, o powierzchni 1537 km 2,
graniczy od południowego zachodu ze zlewnią Skawy, a od wchodu i południa ze zlewnią Dunajca. W
północnym biegu sąsiaduje z mniejszymi dopływami Wisły: Skawinką, Wilgą, Drwinką i Uszwicą.
Długość Raby wynosi 131,7 km, a średni spadek 4,4‰. Zlewnia Raby jest wydłużona, z przewagą części
prawobrzeżnej.
Zlewnia Raby leży w obrębie dwóch prowincji geomorfologicznych – Karpat i kotlin
podkarpackich (Klimaszewski 1972). Najwyżej położonym punktem zlewni jest Turbacz (1310 m n.p.m.),
a najniżej – ujście do Wisły (180 m n.p.m.). Obszar źródłowy Raby znajduje się w pobliżu Obidowej (785
m n.p.m.).
Zlewnia Raby leży w obrębie dwóch wielkich struktur geologicznych: Karpat Zewnętrznych
i Zapadliska Przedkarpackiego. Większa część (ponad 80%) jej powierzchni położona jest w obszarze
karpackim, zbudowanym z fliszowych serii piaskowcowo-łupkowych wieku kredowo-oligoceńskiego
(Stupnicka 1997). Podłoże zlewni w zapadlisku przedkarpackim to głównie osady mioceńskie.
Zlewnia Raby leży w obrębie dwóch prowincji geomorfologicznych: Karpat i kotlin
podkarpackich (Klimaszewski 1972). Raba przepływa przez Beskidy Zachodnie, Pogórze oraz zachodnią
część Kotliny Sandomierskiej. Koryto rzeki stanowi granicę pomiędzy Beskidem Makowskim i Beskidem
Wyspowym (do ujścia Krzczonówki) oraz Pogórzem Wielickim i Wiśnickim. Gorce oraz Beskid Wyspowy
i Makowski zaliczane są pod względem geomorfologicznym i geologicznym do Zewnętrznych Karpat
Zachodnich. Zbudowane są prawie w całości z fliszu płaszczowiny magurskiej górnej kredy
i trzeciorzędu (paleogenu). Kompleksy piaskowcowo-łupkowe tworzą tutaj szczyty, główne grzbiety
i strome stoki, a doliny i obniżenia ukształtowane zostały w mniej odpornych warstwach łupkowopiaskowcowych. Występujące tu góry średnie lub niskie stanowią góry wyspowe oraz zwarte masywy
i pasma.
W części beskidzkiej wyróżnia się Pogórze Orawsko-Jordanowskie. Jego wschodnia część –
Obniżenie Chabówki – pomimo podobnej budowy geologicznej, znacząco różni się od otaczających
pasm górskich (Starkel 1971). Obszar ten cechują mniejsze wysokości względne i bezwzględne,
dominują te z przedziału od 500 (w dolinie Raby) do 750 m n.p.m. (wzniesienia). Pogórze Sieniawskie
charakteryzuje się typem rzeźby pogórza średniego, a Kotlina Chabówki rzeźbą pogórza niskiego
(Starkel 1972). Obniżenie morfologiczne Chabówki (Rabki) związane jest z tektoniką podłoża, która
narzuciła mu strukturę zapadliska śródgórskiego (Szczęch 2013). Otaczające je wzniesienia Beskidu
Wyspowego oraz Gorców charakteryzują się rzeźbą gór średnich.
Pogórze Wielickie i Wiśnickie charakteryzuje rzeźba pogórzy niskich i średnich. Wyrównane,
szerokie garby wznoszą się na wysokość 300–550 m n.p.m. Północna granica Pogórza Wielickiego
pokrywa się z granicą nasunięcia Karpat, a jej zatokowy przebieg jest dobrze widoczny w zatoce
gdowskiej.
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Kotlina Sandomierska to obszar akumulacji osadów, z niewielkimi deniwelacjami i dominacją
rzeźby o cechach akumulacyjnych. Dolina Raby położona jest w obrębie obniżeń dolinnych i równin
stożków napływowych o niewielkich (10–20 m) deniwelacjach (Starkel, Gębica 1992).
Według wyznaczonych przez K. Klimka (1979) morfodynamicznych typów koryt karpackich
dopływów Wisły koryto Raby należy do typu prostego (średniogórskiego). Cechuje się ono znacznymi
spadkami, rumowiskowym dnem, dużą dostawą materiału ze stoków i umiarkowanymi wezbraniami.
Koryta te wycięte są w mało miąższych aluwiach lub podłożu fliszowym i cechują się roztokowomeandrowym układem koryta w planie. Typy koryt w polskich Karpatach przedstawili także L. Starkel
i A. Łajczak (2008). Według klasyfikacji tych badaczy koryto Raby należy do trzech typów. Od źródeł są
to kolejno: zachodniobeskidzki, kotlin śródgórskich, zachodniobeskidzki i pogórski.
Raba przyjmuje wody z 25 dopływów bocznych o powierzchni większej niż 10 km2, po 10
w biegu górnym i środkowym i tylko 5 w biegu dolnym (Punzet 1969). W górnym odcinku Raba ma kilka
dopływów o znacznych spadkach, jednak już w 18 km biegu (od źródeł), powyżej Chabówki, traci cechy
rzeki górskiej. Wynika to z uwarunkowań geomorfologicznych Kotliny Chabówki. Cechy górskie Raba
„odzyskuje”, wpływając w Beskid Wyspowy. W obniżeniu Mszany Dolnej na wysokości 375 m n.p.m.
uchodzi do niej Mszanka, która przy ujściu ma o połowę większy przepływ od Raby. O tym, że Mszanka
powinna być odcinkiem źródłowym i górnym Raby, świadczy także jej profil podłużny. Mszanka jest
zasobniejsza w wodę, ma większy spadek, a jej obszar źródłowy jest znacznie wyżej położony (ok. 1200
m n.p.m.). W odcinku od Mszany Dolnej do Zbiornika Wodnego Dobczyce Raba przyjmuje jeszcze kilka
większych dopływów beskidzkich. Są to: Kasinka, Lubieńka, Krzczonówka i Trzebunia (ryc. 1). W 63 km
występuje cofka zbiornika dobczyckiego, a w 73 km usytuowano zaporę. Prace nad budową zbiornika
rozpoczęto w połowie lat 70. XX wieku, a zaczął on funkcjonować w 1986 roku. Jego długość wynosi
ok. 10 km, szerokość 0,8–1,3 km, a średnia głębokość ok. 11 m. Przy średnim dopływie woda
w zbiorniku wymienia się w ciągu roku około 3 razy (Amirowicz 2000). Funkcje Dobczyckiego Zbiornika
Wodnego to przede wszystkim retencjonowanie wody rzeki Raby dla Krakowa i ochrona
przeciwpowodziowa. Poniżej zbiornika większymi dopływami jest Krzyworzeka i największy dopływ
Raby – Stradomka. Stradomka na znacznym odcinku ma spadek charakterystyczny dla rzeki górskiej
(ok. 12‰).
J. Punzet (1969) na podstawie kryteriów hydrograficznych i geomorfologicznych podzielił bieg Raby na
trzy części:
– bieg górny (beskidzki) – od źródeł do ujścia Bysinki w Myślenicach (długość ok. 60 km, średni spadek
8,5‰). W części tej wydzielił trzy pododcinki: obszar źródłowy oraz górny i dolny biegu górnego;
– bieg środkowy (pogórski) – od ujścia Bysinki do ujścia Stradomki (długość odcinka 34 km, spadek
2,3‰);
– bieg dolny (w obrębie Kotliny Sandomierskiej) – od ujścia Stradomki do ujścia Raby do Wisły (długość
odcinka 43 km, średni spadek 0,6‰).
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Ryc. 1. Profil podłużny koryta Raby i Mszanki
Według J. Punzeta (1969) granica między częścią środkową i dolną Raby leży na ostatnim
dużym dopływie pogórskim, jakim jest Stradomka. Koryto Raby jest już znacznie wyżej (ujście
Krzyworzeki) wycięte w utworach autochtonicznych zapadliska przedkarpackiego zatoki gdowskiej – w
Kotlinie Sandomierskiej. Przy tak wytyczonej granicy część kotlinna Raby jest dłuższa (54 km, co stanowi
41% całego biegu koryta), a część pogórska krótsza (22 km). Tym samym część górska Raby stanowi
59% jej biegu. W górnym beskidzkim biegu w obrębie obniżenia Bramy Sieniawskiej 20-kilometrowy
odcinek Raby ma stosunkowo niewielki spadek, a zlewnia charakteryzuje się tu rzeźbą pogórską. Taki
podział biegu Raby zmienia powszechny pogląd o niej jako rzece w 80% położonej w górach,
z podziałem równoleżnikowym na część beskidzką, pogórską i kotlinną. System korytowy Raby jest
bardziej skomplikowany. Po krótkim odcinku beskidzkim (spadek 28,3‰) mamy w górnym biegu część
pogórską (o spadku 6,3‰), następnie beskidzką o spadku 5,2‰ (2,5‰–8‰), pogórską (3,6‰ przed
Zbiornikiem Dobczyckim, 2,3‰ poniżej zapory) i kotlinną ze spadkiem 1,1‰. Postawienie granicy
między odcinkiem środkowym (pogórskim) a dolnym na ujściu Stradomki ma częściowe uzasadnienie
w spadku; do ujścia spadek wynosi 1,7‰, a poniżej już tylko 0,6‰.
Zlewnia Raby ma wybitnie rolniczy typ użytkowania, z wyraźną dominacją budownictwa
wiejskiego nad miejskim (2/3 do 1/3) (Soja, Zborowski 2000). Obszar ten cechuje się słabym poziomem
wzrostu procesów urbanizacji (Zborowski 1992). Struktura użytkowania zlewni potwierdza jej rolniczy
charakter; grunty orne zajmują 40% powierzchni, lasy 35,6%, łąki 12%, a sady ok. 2% (Soja 2002).
R. Soja (2002) ocenia stopień antropopresji w zlewni Raby na 1,31. Ta wypadkowa użytkowania,
lesistości, melioracji i liczby mieszkańców stawia badany obszar poniżej średniej wyliczonej dla Karpat,
która wynosi 1,73, przy czym widoczne jest równoleżnikowe zróżnicowanie nawiązujące do jednostek
fizycznogeograficznych. Najmniejsza antropopresja występuje w środkowym biegu Raby w pasie

~ 40 ~

Beskidów, średnia w Bramie Sieniawskiej i duża w części pogórskiej. Nawiązuje do tego także lesistość
zlewni Raby. W górnej części dominują użytki zielone i grunty orne. Dominacja lasów jest widoczna
w części beskidzkiej, a zwłaszcza w zlewni Mszanki, na stokach Gorców czy stromych stokach Beskidu
Wyspowego. W dolnej części zlewni jedynym zwartym obszarem leśnym jest fragment Puszczy
Niepołomickiej (na podstawie CORINE Land Cover 2012). W terenie tym brakuje dużych obszarów
zurbanizowanych. Małe miasta i większe miejscowości, takie jak: Rabka, Chabówka, Pcim, Myślenice
czy Gdów, są położone w bezpośrednim sąsiedztwie Raby. Inne, takie jak Bochnia czy Dobczyce, leżą w
większej odległości. Wszystkie one wywierają znaczną presję na zagospodarowanie dna doliny
i funkcjonowanie koryta rzeki. Znaczna antropopresja na koryto Raby wynika z „tranzytowości” jej
doliny. Najważniejsza trasa to droga krajowa nr 7, tzw. „zakopianka” biegnąca doliną Raby na odcinku
Myślenice – Lubień (42 km); presja tej drogi jest widoczna także w Chabówce. Druga droga (nr 28)
„towarzyszy” Rabie od Mszany do Rabki. W dolinie Raby, w odcinku o długości 35 km, często
w bezpośrednim sąsiedztwie koryta, poprowadzono w XIX wieku dwa odcinki kolei: pierwszy z nich to
fragment Galicyjskiej Kolei Transwersalnej z 1884 roku (linia kolejowa nr 104 biegnąca z Chabówki
przez Mszanę do Nowego Sącza), a drugi łączy Chabówkę (przez Sieniawę) z Zakopanym (linia nr 99,
z 1899 roku) (http://www.parowozy.pl).

(materiały z: Gorczyca E., 2016, Rozwój górskich żwirodennych koryt rzecznych w warunkach
antropopresji, IGiGP UJ, Kraków, 1-240.)
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Stanowisko 1: Raba, Lubień
Współrzędne: N 49°43’20.946” E 19°58’48.622”

Korytarz swobodnej migracji koryta jako metoda rewitalizacji rzek
górskich
Bartłomiej Wyżga1, Józef Jeleński2
1
2

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, al. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków
Koordynator Projektu „Tarliska Górnej Raby”, ul. Jodłowa 5, 32-400 Myślenice

Słowa kluczowe: korytarz swobodnej migracji koryta, rewitalizacja rzeki
Stabilizacja biegu rzek zabudową regulacyjną brzegów powoduje szereg niekorzystnych skutków
hydrologicznych, ekologicznych i ekonomicznych. Przy braku erozji brzegów w trakcie migracji koryta
akumulacja osadów pozakorytowych prowadzi do wzrostu pojemności koryta i zmniejszenia
możliwości retencjonowania wód wezbraniowych na dnie doliny. Wzrost pojemności koryta stwarza
korzystne warunki do erozji wgłębnej, która jeszcze bardziej zwiększa koncentrację przepływów
wezbraniowych w korycie, a w rezultacie wcinanie się rzeki może zachodzić, dopóki nie zostanie
powstrzymane przez znaczne obrukowanie dna lub odsłonięcie skalnego podłoża w dnie koryta.
Zmniejszenie lub zanik retencjonowania wód wezbraniowych w obszarach zalewowych prowadzi
do wzrostu kulminacji fal wezbraniowych w niższym biegu rzek. Zmniejszenie różnorodności siedlisk
w wyniku regulacji koryta powoduje spadek liczebności i bogactwa taksonomicznego organizmów
rzecznych. Brak tu pełnej sukcesji nadrzecznych zbiorowisk roślinnych, jaka występuje wzdłuż aktywnie
migrujących koryt, a las nadrzeczny po pewnym czasie osiąga dojrzałe stadium rozwoju. Stabilizacja
koryta pociąga za sobą także duże koszty budowy i remontów umocnień brzegów, zwłaszcza tam, gdzie
w wyniku znacznego zwężenia koryta nastąpił duży wzrost jednostkowej mocy strumienia przy
przepływach wezbraniowych.
Duże środowiskowe i ekonomiczne koszty budowy i utrzymania koryt regulacyjnych były
przyczyną sformułowania w krajach zachodniej Europy koncepcji „korytarza swobodnej migracji
koryta”, czyli obszaru dna doliny, w którym rzeka może swobodnie kształtować swoje koryto. W Polsce
koncepcję tę przedstawili Bojarski i in. (2005), wskazując, że w odcinkach dolin o słabym
zagospodarowaniu należy umożliwić swobodne funkcjonowanie rzeki w obrębie korytarza, którego
zasięg wyznacza obszar równi zalewowej oraz umiejscowienie obiektów zabudowy i infrastruktury
wymagających ochrony przeciwerozyjnej. Dopuszczenie do swobodnej migracji koryta w obrębie tak
wyznaczonego korytarza zmniejszyłoby koszty utrzymania rzeki i przeciwpowodziowej ochrony
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terenów nadbrzeżnych. Wyznaczenie korytarza swobodnej migracji koryta oznacza rezygnację
z budowy i utrzymywania umocnień brzegów koryta, natomiast w celu powstrzymania niepożądanej
erozji bocznej rzeki możliwa jest budowa przeciwerozyjnych umocnień na granicy między korytarzem
a zagospodarowanymi obszarami dna doliny (ryc. 1).

Ryc. 1. Koncepcja korytarza swobodnej migracji koryta, z migracją koryta możliwą w obrębie terasy
zalewowej i zabudową przeciwerozyjną zlokalizowaną na granicy z wyższymi,
zagospodarowanymi terasami (według: Bojarski i in., 2005)
W Polsce omawianą koncepcję wdrożono po raz pierwszy w meandrowym odcinku Odry na
czesko-polskiej granicy (Nieznański i in., 2008), a w obecnym dziesięcioleciu odcinki korytarza
swobodnej migracji koryta wyznaczono w dolinach Białej i Raby. Badania w Białej wykazały, że pomimo
krótkiego czasu swobodnego funkcjonowania rzeki w obrębie korytarza już przyniosło ono pozytywne
efekty w postaci zmniejszenia jednostkowej mocy strumienia i naprężeń ścinających wywieranych
na dno i brzegi koryta (Czech i in., 2016). W odcinku górnej Raby pomiędzy jej dopływami Lubieńką
i Krzczonówką korytarz swobodnej migracji koryta wyznaczono w ramach realizacji projektu „Tarliska
Górnej Raby” finansowanego przez Szwajcarski Fundusz na Rzecz Nowych Krajów Unii Europejskiej.
W ciągu XX uregulowana Raba wcięła się tu o ok. 2 m. Utworzenie korytarza swobodnej migracji koryta
było tu możliwe, gdyż zabudowa i drogi są odsunięte od rzeki, która płynie w obrębie pasa
niezabudowanego terenu o kilkusetmetrowej szerokości (ryc. 2). W miejscu, gdzie z uwagi
na bezpośrednie sąsiedztwo aktywnego koryta rzeki i lokalnej drogi konieczne było umocnienie granicy
korytarza, umocnienie to wykonano bez wjeżdżania ciężkiego sprzętu do koryta małej wody.
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Ryc. 2. Ukośne zdjęcie lotnicze Raby w korytarzu swobodnej migracji koryta w sąsiedztwie wsi Lubień
wykonane po przejściu dużego wezbrania w 2010 roku. Szerokość koryta zwiększyła się tu
dwukrotnie w trakcie wezbrania i wzrost szerokości rzeki kontynuował się w kolejnych latach.
Zdjęcie wykonane przez Ł. Ślusarskiego, udostępnione przez Stowarzyszenie Ab Ovo
Można oczekiwać, że swobodne funkcjonowanie Raby w obrębie korytarza spowoduje szereg
korzystnych skutków:


zwiększenie retencji wód wezbraniowych w wyniku formowania niskich równi zalewowych w
trakcie migracji koryta;



większe zróżnicowanie morfologii i warunków hydraulicznych w obrębie rzeki, zwiększające
zróżnicowanie warunków siedliskowych dla organizmów rzecznych;



zmniejszenie zdolności transportowej rzeki w wyniku zwiększenia oporów przepływu
wynikających z kształtu koryta



przywrócenie wczesnych stadiów sukcesji roślinności nadrzecznej;



zmniejszenie kosztów utrzymania rzeki.
Rewitalizacja rzeki w korytarzu swobodnej migracji koryta powinna mieć charakter pasywny,

bez rozbiórki umocnień brzegów. Znaczna energia rzeki górskiej powoduje, że rzeka sama zniszczy
jeszcze istniejące umocnienia brzegów koryta, podczas gdy ich rozbiórka wymagałaby użycia ciężkiego
sprzętu, byłaby zatem kosztowna i szkodliwa dla środowiska przyrodniczego. Obserwacje w korytarzu
swobodnej migracji Raby wskazują, że od 2009 roku szerokość rzeki zwiększyła się tu nawet trzykrotnie.
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Stanowisko 2: Raba, Lubień
Współrzędne: N 49°43’20.946” E 19°58’48.622”

Rozwój kęp w rzece górskiej poddanej rewitalizacji
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Słowa kluczowe: korytarz swobodnej migracji koryta, kępa, las nadrzeczny, parametry hydrauliczne,
różnorodność roślin
Badania kęp przeprowadzone w nieuregulowanym odcinku Czarnego Dunajca wykazały, że kępy
stanowią bardzo dynamiczne elementy rzek górskich i w znacznym stopniu przyczyniają się
do florystycznej złożoności korytarza rzecznego (Mikuś i in., 2013). Można zatem sądzić, że
odtworzenie występowania kęp może być istotnym czynnikiem wspomagającym rewitalizację rzek
górskich, których walory środowiskowe uległy degradacji w wyniku regulacji koryta i wcięcia się rzeki.
Tę hipotezę weryfikowano w odcinku Raby, w którym utworzenie korytarza swobodnej migracji koryta
umożliwiło samoczynną rewitalizację rzeki. Znaczny wzrost szerokości rzeki w wyniku przejścia dużych
wezbrań w 2010 i 2014 roku umożliwił tu odtworzenie wielonurtowego układu koryta i zapoczątkował
rozwój kęp w obrębie rzeki.
Morfometryczne parametry kęp i skład gatunkowy roślin naczyniowych na kępach
monitorowano corocznie od 2011 do 2017 roku (tab. 1, ryc. 1). W tym czasie całkowita liczba kęp
w odcinku rzeki w obrębie korytarza swobodnej migracji koryta zwiększyła się z 28 w 2011 roku do 50
w 2017 roku, przy czym największą ich liczbę – 59 – zanotowano latem 2014 roku, po przejściu dużego
wezbrania. Liczba kęp inicjalnych, o wieku ≤ 4 lat, wahała się w ciągu tego okresu, ale w 2017 roku była
niemal identyczna jak w 2011 roku. Natomiast liczba kęp rozwijających się, o wieku 5–15 lat, stopniowo
wzrastała z 4 w 2011 roku do 27 w 2017 roku. Średni wiek kęp zwiększył się z 2,8 lat w 2011 roku do
5,9 lat w 2017 roku, przy czym jego najniższą wartość – 2,7 lat – zanotowano w 2014 roku. Pomiędzy
2011 i 2017 rokiem średnia powierzchnia kęp wzrosła ze 139 do 893 m2, a ich całkowita powierzchnia
zwiększyła się z 0,3 do 4,5 ha (ryc. 1), przy czym w 2014 roku zanotowano znaczny spadek obu
parametrów. Przyrost wielkości morfometrycznych parametrów kęp nie był stabilny w czasie (Tab. 1),
lecz kontrolowany przez erozję kęp w czasie wezbrań, formowanie się nowych kęp po przejściu
wezbrań (co zwiększało liczbę kęp i zmniejszało ich średni wiek oraz powierzchnię) oraz łączenie się
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kęp inicjalnych w latach bez większych wezbrań (zmniejszające liczbę kęp i zwiększające ich średni wiek
i powierzchnię).

Ryc. 1. Zmiany zasięgu i klas wiekowych kęp w obrębie strefy aktywnej Raby w niższej części korytarza
swobodnej migracji koryta w latach 2011–2017. Kępy inicjalne pokazano kolorem
jasnozielonym, a kępy rozwijające się kolorem ciemnozielonym
Tabela 1. Parametry morfometryczne kęp oraz całkowita liczba gatunków na kępach i poletkach
nadrzecznego lasu zarejestrowane w korytarzu swobodnej migracji Raby w latach 2011-2017
Rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

28

28

40

59

42

42

50

(24/4)

(22/6)

(33/7)

(43/16)

(24/18)

(24/18)

(21/29)

Średni wiek kęp [lata]

2,8

3,6

3,4

2,7

4,0

5,0

5,9

Całkowita powierzchnia kęp [ha]

0,3

0,5

1,5

1,0

1,6

1,7

4,5

Średnia powierzchnia kęp [m2]

139

166

367

162

375

418

893

Średni obwód kępy [m]

54

56

59

55

86

89

148

Całkowita liczba gatunków roślin
na kępach

161

198

202

195

158

142

145

Całkowita liczba gatunków roślin
na poletkach nadrzecznego lasu

–

161

–

–

156

142

130

Całkowita liczba kęp
(inicjalnych/rozwijających się)

Całkowita liczba gatunków roślin naczyniowych na kępach wynosiła w poszczególnych latach
od 158 do 202 (Tab. 1). W latach 2012 i 2017 średnia liczba gatunków roślin na kępach była większa niż
na poletkach nadrzecznego lasu (tab. 1), przy czym poszczególne kępy cechowała większa liczba
gatunków roślin jednorocznych i dwuletnich niż poletka nadrzecznego lasu. Natomiast w latach 2015
i 2016 w obu typach siedlisk stwierdzono podobną liczbę gatunków roślin, a liczba gatunków
z poszczególnych form życiowych roślin na kępach była mniejsza niż na poletkach nadrzecznego lasu.
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Badania rozwoju kęp w Rabie potwierdziły wcześniejsze obserwacje z Czarnego Dunajca
wskazujące, że w dynamicznej rzece górskiej kępy powstają w wyniku depozycji na łachach korytowych
i wegetatywnej regeneracji nieobumarłych drzew, zwłaszcza wierzb i topoli (ryc. 2). Modelowanie
hydrauliczne wykazało, że szerokie, wielonurtowe przekroje rzeki, w których doszło do rozwoju kęp,
cechują istotnie mniejsze wartości głębokości wody, średniej prędkości przepływu i jednostkowej mocy
strumienia przy przepływach wezbraniowych niż przekroje uregulowane. Ułatwia to depozycję
rumoszu drzewnego na łachach w szerokim odcinku rzeki i zmniejsza możliwość erozji kęp przez wody
wezbraniowe.

Ryc. 2. Wzrost szerokości rzeki stworzył korzystne warunki do depozycji grubego rumoszu drzewnego
na łachach korytowych. Wegetatywna regeneracja wierzb i topoli zdeponowanych na łachach
korytowych prowadzi do formowania się inicjalnych kęp w obrębie rzeki
Przeprowadzone badania wykazały, że wzrost szerokości rzeki i spowodowane nim zmiany
hydrauliki przepływów wezbraniowych stanowią kluczowe czynniki umożliwiające rozwój kęp
w podlegającej rewitalizacji rzece górskiej. We wczesnych stadiach rewitalizacji rzeki, gdy dostawa
diaspor przez wody rzeczne jest ograniczona, udział zbiorowisk roślinnych na kępach w całkowitym
bogactwie gatunkowym korytarza rzecznego podlega znacznym zmianom w zależności od sytuacji
hydrologicznej oraz stanu kęp w danym roku. Kontrastuje to z sytuacją stwierdzoną wcześniej
w Czarnym Dunajcu, gdzie dojrzałe kępy stanowią istotne źródło diaspor dla innych kęp, a zbiorowiska
roślinne na kępach w znacznym stopniu decydują o całkowitym bogactwie gatunkowym korytarza
rzecznego (Mikuś i in., 2013).
Badania przeprowadzono w ramach projektu
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

badawczego
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Stanowisko 3: Raba, Raba Niżna
Współrzędne: N 49°39’1.36” E 20°3’2.61”

Korytotwórcza rola bobrów (Castor fiber), na przykładzie Raby
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Słowa kluczowe: bóbr europejski, rekolonizacja, renaturyzacja, koryta górskie
WSTĘP
Zwierzęta poprzez swoją działalność są w stanie wpływać na kształtowanie powierzchni Ziemi.
Powodują bezpośrednie powstawanie nowych form geomorfologicznych lub pośrednio warunkują
zmiany rzeźby. Do takich zwierząt w umiarkowanej strefie klimatycznej należą bobry, których
morfotwórczą działalność po raz pierwszy zauważono w pierwszej połowie XX wieku (Rudemann,
Schonmaker 1938, Ives 1942). W ostatnich dziesięcioleciach na skutek rekolonizacji bobra w różnych
regionach jego rola w środowisku przyrodniczym wyraźnie wzrosła.
W obszarach górskich morfogenetyczna działalność bobrów nadal w małym stopniu została
rozpoznana, szczególnie dotyczy to współczesnej ich działalności. Ich aktywność doprowadza głównie
do zmiany profilu podłużnego dna koryta czy też dna doliny, zwiększenia erozji bocznej i poszerzania
den dolin, akumulacji osadów mineralnych i organicznych, a nawet do awulsji koryt rzecznych.
W wyniku ich działalności ulega zmianie koryto oraz równina zalewowa. W efekcie ich aktywności
w dnach dolin górskich mogą zostać zdeponowane wielkie ilości materiału mineralnego i organicznego,
powodując trwałe przemiany ich ukształtowania (Meentmeyer, Butler 1995, Gurnell 1998, Butler,
Malanson 2005, Giriat et al., 2016, Gorczyca et al. 2018).
Z karpackich rzek i potoków bóbr europejski (Castor fiber) zniknął prawdopodobnie już pod
koniec XVI wieku. Główną przyczyną wyginięcia tych zwierząt były polowania, ale przyczyniło się
do tego także stopniowo rozwijające się osadnictwo w dolinach rzek karpackich (Żurowski 1979; Czech
2010). Odtworzenie populacji bobra europejskiego rozpoczęto od „wsiedlenia” kilku par bobrów,
najpierw w dolinie górnego Sanu, a później w górnej Wisłoce. Obecnie bobra europejskiego można
spotykać w większości koryt rzek karpackich. Także dolina Raby, pomimo dużej antropopresji w korycie
i zanieczyszczenia wody, została zasiedlona przez bobry.
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BOBRY W RABIE
Na podstawie posiadanych danych można w dużym przybliżeniu stwierdzić, że w 2015 roku w
korycie Raby, żyło ok. 16–20 rodzin bobrów. Zakłada się, że średnia wielkość rodziny bobrowej liczy
4-6 osobników, dlatego liczebność bobrów można szacować na ok. 60–80 osobników. Przedstawione
szacunki oraz liczba lokalizacji śladów działalności bobrów może być niedoszacowana, jest bowiem
bardzo prawdopodobne, że w trakcie kartowania koryta nie zarejestrowano wszystkich widocznych
śladów żerowania bobrów. We wszystkich odcinkach, w których działały bobry w czasie kartowania
terenowego w 2015 roku, stwierdzono: 16 tam, czasami połączonych z żeremiami, 72 miejsca ze
zgryzami, zwykle było to od kilku do kilkunastu ściętych lub nadgryzionych drzew lub nagromadzenie
drobnego rumoszu, tzn. gałęzi, 69 miejsc ze ślizgami (zwykle w każdym z miejsc było od 2 do kilkunastu
ślizgów) oraz 19 miejsc z norami i norożeremiami (ten przejaw siedlisk bobra był najtrudniejszy
do lokalizacji i interpretacji w czasie badań terenowych, w związku z tym może być najbardziej
niedoszacowany).
Bóbr nie opanował koryta Raby na całej długości, występuje głównie w biegu dolnym
i środkowym oraz lokalnie w biegu górnym (ryc. 1). W biegu górnym występują liczne miejsca
żerowania bobrów oraz tamy i żeremia, a także ślizgi stwierdzono. Bobry do budowy tamy najczęściej
wybierają lokalne zwężenie koryta lub wypłycenie. Tamy budowane są z gałęzi, mułu, darni, żwirów
i głazów. W niektórych przypadkach bobry wykorzystywały kamień łamany z pozostałości po
umocnieniach brzegowych. W korycie Raby nie stwierdzono typowych stawów bobrowych, a jedynie
spiętrzenia wody w obrębie koryta; woda w strefach przegrodzeń nie rozlewała się poza brzegi koryta.
Odmiennie wygląda sytuacja poniżej, w części beskidzkiej, gdzie duża ilość materiału rumowiskowego
i lokalnie szerokie koryto warunkuje przepływ wielonurtowy. Koryto jest szerokie na ok. 60-100 m
i płytkie (głębokość do 1 m). Tamy i żeremia nie przegradzają całej szerokości koryta, a jedynie jeden
z bocznych nurtów.
Działalność bobrów poniżej Zbiornika Wodnego Dobczyce jest dostosowana do ukształtowania
koryta i równiny zalewowej. Ślady żerowania i siedliska bobrów stwierdzono prawie na całej długości
koryta poniżej zbiornika. W strefie pogórskiej koryta stwierdzono głównie zgryzy i ścieżki bobrów
(ryc.1). Nory czy żeremia występują głównie na terasie zalewowej i na dopływach Raby. Materiał
żwirowy w brzegach koryta nie sprzyja kopaniu nor czy norożeremi. Oddziaływanie bobrów
bezpośrednio na przebieg procesów w korycie w tych odcinkach jest niewielki, ogranicza się do
niewielkiego oddziaływania na brzegi koryta poprzez ich rozczłonkowanie ścieżkami.
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Ryc. 1. Rozmieszczenie siedlisk bobrów w korycie Raby

Najwięcej przejawów działalności bobrów w korycie Raby można obserwować od w dolnym
odcinku blisko ujścia do Wisły (ryc. 1). W czasie kartowania stwierdzono tu liczne miejsca z norami
i norożeremiami (półżeremiami), ślizgi, zgryzy, a nawet niewielkie żeremia. Sprzyjające uwarunkowania
to: drobny materiał gliniasto-piaszczysto-żwirowy w brzegach koryta pozwalający na swobodne
kopanie nor i norożeremi, wysokie brzegi (do 4–6 m) dające także swobodę kopania nor i odgradzające
od równiny zalewowej, wąskie koryto (20–35 m) oraz duże powierzchnie roślinności nadrzecznej
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dostarczające pokarmu. Ślizgi bobrowe w zależności od wysokości brzegów koryta Raby wynoszą od
0,5 do 2,5 m. Lokalnie występują bardzo gęsto: co 3–5 m. Bobry rozcinają brzeg koryta na głębokość
od 0,2 do 0,7 m Odcinki te są obwałowane, co paradoksalnie zwiększa swobodę żerowania bobrom
przez prawnie ograniczoną działalność człowieka w międzywalu.
Należy tu podkreślić, że bobry żyjące w korycie Raby działają w obrębie koryta uregulowanego,
często o umocnionych brzegach. Przejawy bezpośredniej działalności bobrów stwierdzono jedynie we
fragmentach brzegów nieobudowanych lub tam, gdzie regulacje są tylko na jednym brzegu lub uległy
zniszczeniu. Ze względu na duży stopień uregulowania koryta Raby możliwości wzrostu populacji
bobrów w korycie Raby są ograniczone.
PRAWIDŁOWOŚCI WYSTĘPOWANIA I ODDZIAŁYWANIA BOBRÓW NA KORYTO RABY
Złożoność systemu korytowego Raby wynikająca z położenia w różnych jednostkach
fizycznogeograficznych pozwala na wykazanie różnej roli bobrów w kształtowaniu koryt górskich,
pogórskich oraz kotlinnych (ryc. 1). Pozwala też na wskazanie położeń niedogodnych dla życia bobrów.
Odcinek górski w obrębie kotliny śródgórskiej: Warunki dogodne dla działalności bobrów
przyczyniły się do przegradzania przez nie całego koryta tamami, spiętrzenia wody w korycie,
spowolnienia przepływu oraz spowolnienia erozji wgłębnej . Lokalnie może zachodzić tu erozja boczna
wynikająca z rozmywania hydraulicznego osadów brzegowych oraz akumulacja w strefie spiętrzenia
wody w korycie. Piaszczysto-żwirowy materiał w brzegach koryta pozwala lokalnie na kopanie nor.
Innym przejawem działalności bobrów są tu zgryzy, w tym także zgryzanie całych drzew. Pnie drzew
przegradzają często całe koryto powodując lokalną akumulację, spowolnienie przepływu i lokalnie
poszerzanie koryta.
Odcinek górski: W odcinkach z depozycją i redepozycją bobry skoncentrowały swoją
działalność w odcinkach wielonurtowych, przegradzając tamami zwykle nurty o mniejszym przepływie.
Skutkiem powstania licznych spiętrzeń wody jest ograniczenie pogłębienia koryta bocznego i znaczące
zmniejszenie erozji wgłębnej oraz erozja boczna (ryc. 2). Akumulacja osadów i stopniowe niszczenie
poprzez rozmywanie brzegów powoduje zawieszenie koryta bocznego „zajętego” przez bobry
i koncentrację przepływu w nurcie głównym (ryc. 2). Podpiętrzenie wody w jednym z koryt w odcinku
wielonurtowym może też spowodować odwrotną sytuację, a mianowicie uaktywnienie przepływu
korytem zawieszonym, do tej pory suchym. Aktywność bobrów w odcinkach wielonurtowych może
przełożyć się na ich funkcjonowanie; w zależności od układu lokalnego koryta na zwiększenie lub
zmniejszenie liczby nurtów (ryc. 2). Nawet lokalnie występująca erozja boczna, wynikająca
z przesiąknięcia wodą podpiętrzonych odcinków oraz zmniejszenia spójności osadów w brzegu
w związku z kanałami nor, może doprowadzić do poszerzenia koryta.

~ 52 ~

Ryc. 2. Schemat oddziaływania bobrów na koryto wielonurtowe

Odcinek kotlinny rzeki górskiej: Odcinki kotlinne przed regulacjami miały przebieg meandrowy
i kręty. Współcześnie koryto jest tu uregulowane, sztucznie zwężone i wyprostowane oraz w dużym
stopniu obwałowane. W odcinkach kotlinnych stwierdzono najwięcej przejawów działalności bobrów,
przejawy działalności są tu inne niż w odcinakach w biegu górnym koryta Raby. Różnica ta polega
przede wszystkim na braku tam bobrowych przegradzających koryto na rzecz nor i norożeremi.
Działalność bobrów powoduje głównie rozczłonkowanie brzegów, powstanie głębokich rozcięć
i akumulację materiału w podnóża brzegów. Może to mieć znaczący wpływ na erozję boczną
i poszerzanie się koryta Raby. U wylotu tych form erozyjnych, jakimi są ślizgi bobrowe, akumuluje się
materiał wyerodowany w trakcie użytkowania ślizgów przez bobry, ale także przez spływające
do koryta z równiny zalewowej wody opadowe.
Należy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie ma bobrów w całym systemie korytowym Raby.
Na podstawie badań terenowych i analizy materiałów kartograficznych można wskazać kilka
uwarunkowań/czynników niesprzyjających bytowaniu bobrów w korycie Raby. Są to:
-

odcinki ze zwiększoną energią (wzrost jednostkowej mocy strumienia) w korycie, np. poniżej
dużych dopływów.
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-

odcinki skalne i skalno-aluwialne z frakcją głazową nie sprzyjają bytowaniu bobrów, - Odcinki
z wysokimi umocnieniami brzegowymi,

-

odcinki podlegające samoistnej renaturyzacji w okresach wezbraniowych

Najważniejszym skutkiem renaturyzacyjnym działalności bobrów w korycie jest jego migracja.
Najważniejsze zmiany w korycie dotyczą: poszerzenia koryta, „rozczłonkowania” brzegów koryta,
zmniejszenia erozji wgłębnej w strefach piętrzenia wody na rzecz akumulacji oraz zwiększenie lub
zmniejszenie liczby nurtów w korycie wielonurtowym.
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Stanowisko 4: Konina, Niedźwiedź
Współrzędne: N 49°37’31.97” E 20°5’15.23”

Potok Konina – wpływ zmian użytkowania zlewni na nasilenie erozji
wgłębnej w korycie
Kazimierz Krzemień, Elżbieta Gorczyca
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Słowa kluczowe: erozja wgłębna, zmiany użytkowania
Badania w korycie Koniny rozpoczęto w 1972 r. (Krzemień 1976), a ich celem było poznanie
prawidłowości modelowania współczesnego koryta skalnego w obszarze fliszowym, a także określenie
wpływu gospodarki człowieka na jego dynamikę.
Zlewnia potoku Konina o powierzchni 28,5 km2 leży w północnej części Gorców w wysokości
480-1276 m n.p.m., w obrębie 2 jednostek tektonicznych: okna tektonicznego Mszany Dolnej, które
budują małoodporne, cienkoławicowe łupki i piaskowce krośnieńskie oraz w obrębie płaszczowiny
magurskiej zbudowanej z odpornych piaskowców oraz margli i łupków o zróżnicowanej grubości.
Rzeźba omawianego terenu nawiązuje do budowy geologicznej, a zwłaszcza do odporności podłoża.
Część północna leżąca w obrębie okna tektonicznego ma cechy rzeźby pogórskiej, natomiast
południowa, leżąca w obrębie płaszczowiny magurskiej, ma cechy rzeźby beskidzkiej. Potok Konina
o długości 10,8 km należy do systemu Porębianki, dopływu Mszanki. Średni opad roczny w najwyższych
partiach zlewni wynosi ok 1260 mm, a na stacji w Niedźwiedziu ok 800 mm. W latach 70-tych XX wieku
w zlewni Koniny grunty orne zajmowały 35,1%, łąki i pastwiska 5,2%, a zespoły leśne 59,7%. Aktualnie
grunty orne prawie nie występują, a łąki i pastwiska zajmują ok. 40% a lasy blisko 60% zlewni.
W ramach prac terenowych w latach 1972-73 wykonano szczegółową charakterystykę koryta
w odcinkach 100 m. Badano transport rumowiska korytowego, określano koncentrację zawiesiny
i materiału rozpuszczonego w różnych cyklach (Krzemień 1976). Wykonano również plan koryta
w odcinku 4,0-10,8 km w skali 1: 500 i analizowano stare mapy np. mapę katastralną w skali 1: 2 880.
Podczas prac terenowych wykonano dokumentację fotograficzną. W okresie późniejszym analizowano
zmiany w sposób przeglądowy w ramach ćwiczeń terenowych ze studentami. W 1993 przeprowadzono
częściowe badania porównawcze w ramach pracy magisterskiej M. Komędery (1993). Natomiast
w 2016 r. skartowano całe koryto na podkładzie planu terenowego 1: 500.
W 1973 r. na podstawie analizy form korytowych i procesów fluwialnych wyróżniono w całym
profilu koryta Koniny 5 odcinków morfodynamicznych, które są modelowane w różny sposób i różnym
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natężeniem, głównie w czasie wezbrań. Stwierdzono wtedy, że trzy górne odcinki (0,0-0,8; 0,8-4,3;
4,7-7,1 km) pełnią funkcje erozyjno-transportacyjne, odziedziczone po okresie, kiedy cała zlewnia była
zalesiona. Te trzy górne odcinki są więc typowe dla koryt potoków beskidzkich o zlewniach zalesionych
i o korytach dopasowanych do warunków środowiskowych zlewni. Natomiast w odcinku 4 i 5 (7,1-9,5;
9,5-10,8 km) funkcje potoku są zaburzone przez działalność gospodarczą człowieka w zlewni. System
wysokich progów w odcinku czwartym, nieuwarunkowanych odpornościowo, świadczy o regresyjnym
odmładzaniu niżej położonego odcinka koryta. Prawdopodobnie po wylesieniu zlewni zwiększyła się
dostawa materiału rumowiska do koryta, a więc i obciążenia potoku, co doprowadziło do regresyjnego
wydłużania się odcinka akumulacyjnego. W dalszym etapie doszło do pewnego przystosowania
morfodynamiki do zmienionych warunków użytkowania do zmienionych warunków użytkowania
zlewni. Więcej materiału było odprowadzane niż dostarczane. Konsekwencją tego niedociążenia
potoku była przewaga erozji wgłębnej wśród procesów modelujących koryto i stopniowo następowało
rozcinanie kamieńca. W roku 1973 wystąpiły trzy wezbrania, w tym dwa duże: 30 czerwca (60 mm na
dobę; opady 29-30. VI dały łącznie 121 mm) i 29 lipca (opady dobowe 52 mm). Pierwsze wezbranie
było z kulminacją 162 cm, a drugie 87 cm. Podczas drugiego wezbrania zanotowano maksymalne
prędkości powierzchniowe potoku dochodząc do 4,45 m/s i przemieszczenie malowanego rumowiska
korytowego na odległość do 890 m. W tym czasie stwierdzono, że główną funkcją morfodynamiczną
Koniny jest erozyjne modelowanie jej koryta. Proces ten narastał powoli w latach 70-tych na skutek
zmian

zagospodarowywania

zlewni

(budowa

dróg,

budowa

nowych

domów

i uszczelnianie zlewni). Proces ten został zintensyfikowany po 1989 r. na skutek szybkiego
zagospodarowywania zlewni i zmiany użytkowania rolniczego.
Na mapie katastralnej z 1846 r. odcinek roztokowy sięgał kilkaset metrów powyżej ujścia
potoku Domagałowego (gdzie stoimy podczas konferencji). Podczas badań w 1972-73 r. odcinek ten
kończył się ok. 100 m powyżej ujścia wspomnianego potoku (koło osuwiska). W odcinku tym pojawiały
się dwa niewielkie progi podłużne. Poniżej, aż do ujścia potoku, występował szeroki odcinek koryta
roztokowego (Fot.1). Podczas konferencji terenowej w 1976 r. (Kaszowski, Krzemień 1976)
dyskutowano jaka jest miąższość aluwiów w tym odcinku. Uważano, że ich miąższość może wynosić
ok. 1,5 m. Wtedy też pojawiło się pytanie „futurystyczne”, kiedy to rumowisko może zostać rozcięte
do podłoża skalnego. Odpowiedź pojawiła się po wezbraniu w 1982 r. Wtedy też pojawiły się pierwsze
wychodnie skalne w tym szerokim odcinku aluwialnym. W dalszym etapie, jak to widoczne jest na fot.
2, w korycie prowadzono na dużą skalę eksploatację rumowiska korytowego. Koryto aluwialne (fot. 3,
4, 5) podlegało zwężaniu i zarastaniu przez roślinność (najpierw wiklina, potem drzewa). W 2016 r.
stwierdzono rozcięcie dawnego aluwialnego odcinka koryta do podłoża skalnego oraz lokalnie rozcięcie
podłoża skalnego do ok. 1 m. Na początku omawianego odcinka pogłębienie jest jeszcze większe, rzędu

~ 56 ~

2 m. Podczas pobytu na stanowisku konferencyjnym można zobaczyć zawieszone ok. 2 m nad
współczesne dno koryta łachy żwirowe. Łachy te były aktywnie modelowane w 1973 r.
Współcześnie jedynie przy ujściu potoku do Porębianki, gdzie potok jest podparty w wyniku
obecności wysokiej zapory przeciwrumowiskowej, koryto jest jeszcze wycięte w aluwiach. Podczas
badań terenowych w 2016 r. stwierdzono wyprzątnięcie rumowiska z całego koryta Koniny.
Rumowisko korytowe występujące na lokalnych łachach zostało, w zdecydowanej większości,
odprowadzone po za zlewnię. Proces erozyjnego pogłębiania Koniny koryta trwa nadal.

Fot. 1. Aluwialne koryto potoku Konina po wezbraniach w 1973 r. (odcinek aluwialny, 9,5-10,8 km)

Fot. 2. Aluwialny odcinek koryta potoku Konina (9,5-10,8 km), ze śladami eksploatacji rumowiska w
1976 r.
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Fot. 3. Koryto potoku Konina poniżej ujścia potoku Domagałowego (9,5-10,8 km) w lipcu 1973 r.
W tym miejscu stoimy podczas konferencji

Fot. 4. Zarastanie koryta Koniny (9,5-10,8 km). Pojawia się wiklina i pierwsze drzewa. Fotografia
wykonana w roku 1993
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Fot. 5. Koryto potoku Konina jak na fotografii 4 w roku 1993. Następuje zarastanie koryta i brzegów

Literatura:
Krzemień K., 1976, Współczesna dynamika koryta potoku Konina w Gorcach, Folia Geogr., Ser. Geogr.Phys. 10, 87-122
Kaszowski L., Krzemień K., 1976, Metody badań morfostatyki i morfodynamiki koryt potoków górskich,
Stanowisko
I:
Mszanka-Konina,
Przewodnik
Sympozjum:
Wykształcenie
młodoczwartorzędowych aluwiów rzek karpackich i ich znaczenie praktyczne, Kraków, 31-33.
Komędera M., 1993, Zmiany systemu korytowego Mszanki, Praca magisterska, Archiwum IGiGP UJ, 198.

~ 59 ~

Stanowisko 5: Porębianka, Niedźwiedź
Współrzędne: N 49°37’8.35” E 20°5’44.11”

Wysoka zapora przeciwrumowiskowa na Porębiance w Niedźwiedziu
jako przykład niewłaściwego utrzymania koryta rzecznego
Kazimierz Krzemień
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński

Słowa kluczowe: zapora przeciwrumowiskowa, grube rumowisko korytowe, degradacja
Zapora przeciw rumowiskowa na Porębiance w Niedźwiedziu została wybudowana w 1960 r.
w odcinku aluwialnym o szerokości ok. 130 m. Jest to typ zapory wysokiej. Wzorowana była na
zaporach w Alpach. W Karpatach takie budowle powstawały już w czasach austriackich. Zaporę tę
planowano wybudować już w 1938 r. Projekt zapory został opracowany przez Wydział Dróg Wodnych
przy Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie (Komędera 1993). Prace budowlane rozpoczęto w 1939 r., ale
ze względu na wojnę zostały przerwane. Dopiero po powodzi w czerwcu 1958 roku powrócono do jej
budowy. Rejon Dróg Wodnych w Krakowie przystąpił do ponownego opracowania dokumentacji, który
należało zmienić ze względu na zmiany w korycie, w latach 1948-49 wybudowano drewniany jaz, 166
m poniżej planowanej zapory. W wyniku tej inwestycji nastąpiło w osi planowanej zapory
podwyższenie terenu o 1,7 m, natomiast poniżej jazu dno koryta potoku zostało obniżone na skutek
erozji o ok. 2 m. Aby uniknąć wielu kosztownych prac ziemnych, dokonano w nowym projekcie kilku
poprawek. Nie zmieniono jednak podstawowych rzędnych dla projektowanej zapory. Zaprojektowano
przelew trapezowy. Ponadto projekt zakładał wybudowanie: 1- dwóch rzędów okienek 25x40 cm co
2 m w celu odwodnienia zaplecza zapory oraz przepławki dla ryb przy prawym brzegu, siedmiu
schronów dla ryb i skrzydła ziemnego zapory o długości 130 m (ryc.1) z ekranem iłowym od strony
wody o grubości 0,5 m. Powierzchnia zapory została określona na 65 tys. m2. Zapora miała być
zasypywana (zalądowiana) przez 55 lat tzn. do 2015 r. Lewa część zapory nie była przeobrażona i było
to pastwisko. Z prawej strony występowały łachy rzeczne (ryc.1). W latach 1972-73 zapora była już w
bardzo dużym stopniu zalądowiona, a w rejonie cofki eksploatowano grube rumowisko korytowe. W
1976 r. na podstawie zdeponowanego materiału oceniono roczne rozmiary erozji w tej części zlewni
na ok. 150 m3/rok/km2 (Kaszowski, Krzemień 1976). Stwierdzono, że wytwarzanie rumowiska zachodzi
w odcinkach erozyjnych wskutek wietrzenia wychodni skalnych i selektywnej erozji dna i brzegów.
Ogólnie duże wezbrania o powtarzalności ok. 3 lat powodują wyprzątanie rumowiska do dolnej części
systemu Porębianki. W okresie późniejszym K. Krzemień, J. Szewczuk oraz R. Wolnik wykonywali
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podczas ćwiczeń terenowych z topografii z pomocą studentów plany w skali 1: 500. Było to typowe
zdjęcie stolikowe, z czasem wykonywane przy pomocy dobrego sprzętu. Prace tego typu, średnio co
roku, wykonywano do lat 90-tych XX wieku. Na początku nie było problemu z roślinnością, ale z czasem
można było uzyskać parametry punktów geodezyjnych tylko wzdłuż profili, gdzie ścinano roślinność.
Była to nawet atrakcyjna czynność dla studentów. Do materiałów dołączono stan zalądowiania zapory:
w 1960, w 1976 i 1992 (ryc. 1). W 1978 r. zapora była praktycznie zasypana rumowiskiem, a wzdłuż
głównego nurtu przemieszczał się przez koronę zapory gruby materiał, frakcji głazowej. Zapora była
zasypana w dziewięćdziesięciu kilku procentach, a więc szybciej niż to planowano. W 1992 r. proces
ten był powszechny, a poza głównym nurtem występowało bardzo płytkie rozlewisko („zastoisko”)
porośnięte roślinnością wodolubną. To „zastoisko” przestało funkcjonować w roku 2004, a boczne
kanały zostały zasypane i nie były widoczne w terenie (Korpak 2007). W znacznej części zapory
występowały przestrzenie między wikliną, gdzie podczas niskich stanów wypasano bydło. W dalszym
etapie zalądowienie zapory spowodowało niszczenie korony zapory, w związku z przemieszczaniem
grubego rumowiska. W cofce zapory do lat 90-tych XX wieku eksploatowano rumowisko korytowe,
szczególnie grube, ale lokalnie powstawały wyrobiska materiału drobnego, które wypełniano
śmieciami. Dopiero w ostatnich latach wydawane są mandaty za eksploatację rumowiska (widzieliśmy
taką sytuację podczas badań terenowych).
Poniżej zapory niszczone były wszystkie elementy konstrukcji, koryto potoku zostało rozcięte
do litej skały i nastąpiło jego wcięcie w litą skałę. W latach 1950-90 XX wieku koryta Porębianki,
Mszanki, Raby były pogłębione 1-2,5 m, a lokalnie nawet więcej. W latach 1967-1974 ich średnie tempo
pogłębiania na rok wynosiło ok. 8 cm (Krzemień 1984). W krótkich okresach sięgało nawet 12,6
cm/rok1. Należy dodać, że są to wysoko położone odcinki koryt górskich.
Po roku 2005 konstrukcja zapory została wyremontowana, udrożniono również przepławkę dla
ryb, wybudowano też częściowo podziemny kanał do lokalnej elektrowni poniżej zapory. Przez pewien
czas funkcjonował też limnigraf i wodowskaz poniżej zapory oraz wodowskaz na koronie zapory.
Podczas konferencji zapora została zaprezentowana jako zły przykład konstrukcji regulacyjnych
w korytach rzek karpackich. Współcześnie nie są budowane takie obiekty. Inne rozwiązania bliskie
naturze będą prezentowane na następnym punkcie w korycie Porębianki.
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Ryc. 1. Etapy zalądowiania zapory na Porębiance w Niedźwiedziu
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Stanowisko 6: Potok Porębianka, Podobin
Współrzędne: 49°38'51.5"N 20°04'29.3"E

Zmienność parametrów hydrodynamicznych na bystrzu o zwiększonej
szorstkości (stopniu-rampie) i w jego rejonie oddziaływania:
stanowisko pomiarowe na potoku Porębianka, Gorce
Artur Radecki-Pawlik1, Karol Plesiński2
1
2

Politechnika Krakowska, Instytut Mechaniki Budowli, Katedra Statyki i Dynamiki Budowli
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki

Słowa kluczowe: stopień-rampa, bystrze o zwiększonej szorstkości, hydrodynamika, potok górski
WSTĘP
W ujściowym odcinku rzeki Porębianki wykonana została korekcja stopniowa za pomocą
25-ciu bystrzy o zwiększonej szorstkości. Budowle te z powodzeniem zastępują klasyczne stopnie
wodne. Zaletą ich jest pozytywne oddziaływanie na koryto cieku, przejawiające się w jego
roztokowaniu. Oprócz tego różnicują reżim i dynamikę przepływu w rzece oraz wartości parametrów
hydrodynamicznych. Stanowią proekologiczne rozwiązanie z zakresu inżynierii rzecznej.
Celem pracy jest analiza parametrów hydrodynamicznych w stanowisku pomiarowym
w rejonie bystrza o zwiększonej szorstkości na rzece Porębiance w Gorcach. Pomiary terenowe były
wykonane w trzech seriach w: kwietniu, czerwcu i październiku 2010r. W pracy, ze względów
objętościowych oraz tematycznych konferencji, przedstawiono wyniki tylko pierwszej serii. Podczas
pierwszej serii, pomiary wykonywano podczas przepływu Q = 2,25 m3 · s-1, który jest wyższy
od przepływu SSQ = 1,32 m3 · s-1. Wysoki stan wody spowodowany był wiosennymi roztopami.
OPIS BADANEJ ZLEWNI
Rzeka Porębianka jest ciekiem IV rzędu o długości 15,4 km znajdującym się w południowej
części województwa małopolskiego, w paśmie górskim Gorców. Jest prawobrzeżnym dopływem
Mszanki. Swój początek bierze spod szczytu Obidowa, jako Porąbka. Powierzchnia całej zlewni wynosi
72 km2, a szerokość koryta wynosi od 1 m w partiach najbardziej stromych do 140 m w odcinku
ujściowym, przy spadku średnim 56,9‰ (Korpak 2008). Obszar zlewni potoku Porębianka zbudowany
jest z utworów fliszu karpackiego. Charakterystyka hydrologiczna wód powierzchniowych potoku
Porębianka była analizowana na podstawie stanów wód oraz przepływów na posterunkach
wodowskazowych IMGW. Wykorzystane dane dla wodowskazu w Niedźwiedziu, który został założony
w 1957r, a zlokalizowany jest ok. 50 m poniżej ujścia potoku Koninka mówią, ze Porębianka jest
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typowym potokiem górskim, który charakteryzuje się dużą zmiennością stanów wody i reżimem
rzecznym erozyjno-akumulacyjnym (Kościelniak 2004, Korpak i in. 2008).
METODYKA
Do badań wybrano jedno bystrze o zwiększonej szorstkości znajdujące się na rzece Porębiance
(ryc. 1.). Pomiary prędkości były wykonywane poniżej i powyżej budowli w rejonie jej oddziaływania
oraz na samej płycie spadowej bystrza. W zależności od układu dna koryta cieku i napełnienia, dla celu
tej publikacji, zostały wykonane różne pomiary hydrodynamiczne w 63 pionach pomiarowych (Plesiński
i in. 2013). Pomiary prędkości chwilowej płynącej wody wykonano za pomocą młynka
hydrometrycznego firmy OTT typu Nautilus 2000. Urządzenie to daje możliwość pomiaru prędkości
wody w zakresie 0,001 m · s-1 do 10 m · s-1. Odczyty wykonane zostały bezpośrednio nad dnem oraz
w określonych pionach w odstępach od 5 mm do 10 mm. W oparciu o wykonane pomiary prędkości
chwilowych wykreślono tachoidy prędkości nad poszczególnymi punktami pomiarowymi. Pomiary
prędkości chwilowej umożliwiły wyznaczenie następujących wielkości: prędkość średnią, prędkość
dynamiczną, liczbę Reynoldsa (w pionie oraz tzw. ziarnową), liczbę Froude’a, naprężenie styczne,
parametr Shields’a (Gordon i in. 2007, Radecki-Pawlik 2014). Pobrano również rumowisko denne z łach
i wypłyceń występujących w korycie cieku. Pobór został wykonany metodą powierzchniową, zgodnie
z zaleceniami Wolmana (Wolman 1954). Dla pobranych otoczaków wyznaczono średnicę miarodajną.
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Ryc. 1. Rozmieszczenie punktów pomiarowych na bystrzu o zwiększonej szorstkości na Potoku
Porębianka oraz w jego rejonie
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WYNIKI BADAŃ WRAZ Z DYSKUSJĄ
Wyniki badań zebrano w tabeli 1.
Tabela 1: Parametry hydrodynamiczne w serii 1 dla potoku Porębianka
Numer
punktu

h

Vśr

V*



Re

Re*

Fr

Fr*

[m]

[m · s-1]

[m · s-1]

[N · m-2]

[-]

[-]

[-]

[-]

1

0,04

0,036

0,007

0,05

1101

1065

0,06

0,005

2

0,20

0,460

0,009

0,08

70331

1356

0,33

0,007

30 m

3

0,12

0,352

0,003

0,01

32291

544

0,32

0,002

poniżej

4

0,18

0,470

0,012

0,14

64674

2472

0,35

0,007

niecki

5

0,10

0,420

0,007

0,05

10091

1474

0,42

0,004

– IV

6

0,05

0,264

0,004

0,02

10091

503

0,38

0,003

7

0,19

0,710

0,009

0,09

103127

1168

0,52

0,007

22 m

8

0,20

0,450

0,012

0,15

68802

2523

0,32

0,007

poniżej

9

0,13

0,402

0,006

0,04

39951

755

0,36

0,005

niecki

10

0,13

0,396

0,005

0,03

39355

656

0,35

0,004

– III

11

0,08

0,264

0,005

0,03

16146

691

0,30

0,004

12

0,05

0,302

0,016

0,26

11543

2019

0,43

0,013

15 m

13

0,27

0,402

0,009

0,08

82975

1869

0,25

0,005

poniżej

14

0,22

0,650

0,017

0,29

109319

3575

0,44

0,010

niecki

15

0,19

0,460

0,003

0,01

66814

343

0,34

0,002

16

0,05

0,105

0,003

0,01

4013

363

0,15

0,002

17

0,20

0,212

0,003

0,01

32413

396

0,15

0,002

18

0,23

0,354

0,014

0,20

62243

2962

0,24

0,009

8m

19

0,48

0,324

0,018

0,31

118890

3655

0,15

0,011

poniżej

20

0,45

0,334

0,011

0,13

114899

2366

0,16

0,007

niecki

21

0,09

0,044

0,001

0,01

3027

215

0,05

0,001

–I

22

0,35

0,338

0,009

0,08

90437

1142

0,18

0,007

23

0,12

0,113

0,007

0,05

10366

903

0,10

0,006

4m

24

0,53

0,640

0,029

0,86

259307

6115

0,28

0,033

poniżej

25

0,19

0,101

0,004

0,02

14670

617

0,07

0,003

niecki

26

0,09

0,216

0,011

0,13

14861

1653

0,23

0,008

N

27

0,10

0,460

0,008

0,06

35166

2057

0,46

0,004

28

0,13

0,400

0,010

0,11

39752

2769

0,35

0,006

29

0,10

1,740

0,053

2,85

133017

14276

1,76

0,029

30

0,15

0,206

0,010

0,10

23622

2685

0,17

0,005

Przekrój

–V

– II

środek
niecki
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31

0,12

0,530

0,009

0,07

48620

2285

0,49

0,005

32

0,08

0,630

0,003

0,01

38529

805

0,71

0,002

33

0,04

1,480

0,012

0,14

45256

3215

2,36

0,006

34

0,10

2,160

0,040

1,61

165125

10730

2,18

0,022

35

0,03

0,840

0,013

0,18

19265

3564

1,55

0,007

36

0,03

0,470

0,003

0,01

10779

870

0,87

0,002

37

0,14

2,380

0,024

0,58

254721

6422

2,03

0,013

38

0,08

1,150

0,009

0,08

70331

2382

1,30

0,005

39

0,08

1,140

0,008

0,06

69719

2089

1,29

0,004

40

0,10

2,450

0,036

1,28

187295

9567

2,47

0,019

41

0,05

0,254

0,009

0,08

9709

2401

0,36

0,005

42

0,03

0,950

0,009

0,08

21787

2382

1,75

0,005

43

0,10

2,270

0,034

1,16

173534

9097

2,29

0,018

44

0,05

0,540

0,014

0,19

41205

3704

0,77

0,007

45

0,04

0,320

0,007

0,04

7935

1778

0,51

0,004

46

0,17

0,920

0,022

0,51

119563

6017

0,71

0,012

47

0,03

0,346

0,003

0,01

9785

870

0,64

0,002

48

0,07

0,770

0,004

0,01

20641

1010

0,93

0,002

49

0,12

0,360

0,010

0,09

33025

1272

0,33

0,007

50

0,10

0,212

0,038

0,01

18729

498

0,25

0,005

4m

51

0,16

0,460

0,008

0,06

56265

1651

0,37

0,005

powyżej

52

0,10

0,245

0,004

0,01

18729

524

0,25

0,003

bystrza

53

0,12

0,185

0,002

0,005

16971

256

0,17

0,001

II

54

0,17

0,420

0,011

0,12

54583

1455

0,33

0,009

55

0,14

0,410

0,011

0,13

43880

1489

0,35

0,009

8m

56

0,17

0,530

0,017

0,31

68879

3651

0,41

0,011

powyżej

57

0,06

0,161

0,005

0,03

7385

688

0,21

0,004

bystrza

58

0,16

0,109

0,007

0,04

12499

909

0,09

0,005

III

59

0,07

0,010

0,001

0,005

535

43

0,01

0,001

60

0,30

0,500

0,003

0,01

114670

385

0,29

0,002

15 m

61

0,14

0,396

0,010

0,10

42382

1304

0,34

0,008

powyżej

62

0,12

0,220

0,0003

0,001

20182

45

0,20

0,001

bystrza

63

0,05

0,224

0,005

0,03

8562

707

0,32

0,004

GD

gurt dolny
bystrza

PS

płyta
spadowa
bystrza

GD

gurt górny
bystrza

I

Przedstawione w tabeli 1 obliczenia hydrodynamiczne zostały wykonane w kwietniu 2010 r.
Poniżej bystrza prędkości dynamiczne i naprężenia styczne osiągały najwyższe wartości w przekroju
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– „I” wynosząc odpowiednio 0,029m · s-1 i 0,86 N · m-2. Związane jest to z wysoką prędkością
(Vśr = 0,540 m · s-1) i turbulencją strugi wypadającej dużym strumieniem z płyty i niecki bystrza. Ponadto
wyższe wartości prędkości dynamicznej i naprężeń stycznych występują w nurcie głównym (punkt 8,
13, 19), który płynie środkiem koryta. Liczba Reynoldsa we wszystkich punktach pomiarowych świadczy
o występowaniu ruchy turbulentnego. Również liczba Froude’a świadczy o występowaniu ruchu
spokojnego, gdyż jej wartość wyniosła poniżej 1. Najwyższe wartości prędkości średniej płynącej wody
występowały na płycie spadowej bystrza w centralnym obniżeniu, powodującym koncentrację
przepływającej strugi. W punktach 34, 37, 40, 43 prędkość wody wynosiła powyżej 2,00 m · s-1
(maksimum 2,45 m · s-1 w punkcie 40). Również na niecce wypadowej oraz na płycie spadowej poza
koncentracją strugi występowały wysokie prędkości wynoszące 1,00 – 2,00 m · s-1. Najwyższe wartości
prędkości dynamicznej i naprężeń stycznych występowały w miejscach największej prędkości średniej.
W punkcie 29 (w centralnej części niecki) wystąpiły ich najwyższe wartości wynosząc odpowiednio
0,053 m · s-1 i 2,85 N · m-2. Również powyżej w centralnym obniżeniu płyty spadowej wystąpiły wysokie
naprężenia z zakresu 1,16 – 1,61 N · m-2 (punkty 34, 40 ,43). Spośród wszystkich punktów pomiarowych
wykonanych na bystrzu, te znajdujące się na gurcie górnym wykazują najniższe wartości naprężeń
stycznych (0,01 – 0,51 N · m-2). Na całej powierzchni bystrza występuje ruch turbulentny. Liczba
Froude’a o wartości powyżej 1 (ruch rwący) występuje na całej płycie spadowej oraz na gurcie dolnym
i niecce w punktach znajdujących się w obniżeniu płyty spadowej oraz w jej okolicy. Jej najwyższa
wartość osiągnęła 2,47 w punkcie 40 (środek płyty spadowej w obniżeniu). Ruch spokojny na bystrzu
występuje w punkach zlokalizowanych na gurcie górnym oraz na obrzeżach gurtu dolnego i niecki
wypadowej. Na stanowisku górnym prędkości średnie, prędkości dynamiczne i naprężenia styczne są
do siebie porównywalne. Zakres ich wartości wynosi: 0,074 – 0,500 m · s-1 dla prędkości średniej, 0,001
– 0,017 m · s-1 dla prędkości dynamicznej oraz 0,01 – 0,13 N · m-2 dla naprężeń stycznych. Wyjątek
stanowi punkt 56, którego wartość naprężeń wynosi 0,31 N · m-2. Liczba Reynoldsa świadczy
o występowania ruchu turbulentnego. Wyjątek stanowi punkt 59 w którym występuje ruch
przejściowy. Również w każdym przekroju pomiarowym występuje ruch spokojny.

WNIOSKI
Na podstawie przeprowadzonych badan można wysunąć następujące wnioski:
1. Parametry hydrodynamiczne w rejonie badanych budowli wodnych ściśle zależą od usytuowania
punktu pomiarowego w stosunku do poszczególnych elementów budowli.
2. Rejon budowli wodnych, a w szczególności bystrzy, wykazuje bogate zróżnicowanie warunków
hydrodynamicznych, co wpływa na zwiększenie ilości miejsc o różnorodnej faunie
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makrobezkręgowej, co potwierdzają badania Zasępy i in. (2006), Kłonowskiej-Olejnik i RadeckiegoPawlika (2000) oraz Radeckiego-Pawlika i in. (2010).
3. Najwyższe prędkości odnotowano na płycie spadowej bystrza w miejscu koncentracji strugi.
4. Prędkości maksymalne, średnie i dynamiczne powyżej i poniżej budowli wodnych są
porównywalne, co świadczy o prawidłowej pracy bystrzy.
5. Wartości naprężeń stycznych są uzależnione od prędkości przepływu wody i jej turbulencji oraz
prędkości dynamicznej.
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Koryto potoku Kamienica rozpoczyna się doliną nieckowatą u północnego podnóża Turbacza. Jego
długość wynosi 33,5 km. Jest rozwinięte w wysokości 1225-365 m n.p.m. Jego ogólny spadek wynosi
25,7‰. Udział koryta skalnego w całym przebiegu koryta wynosi 60,7%. Zlewnia Kamienicy wynosi
127,9 km2 i jest w większości zalesiona (69,2 %). Odcinek ze stanowiskiem podczas konferencji (powyżej
mostu) jest najbardziej roztokowy w całym systemie Kamienicy (Krzemień 1984). Szerokość równiny
zalewowej sięga tu do 300 m. Wskaźnik zdziczenia (liczba łach centralnych i wysp) wynosi 13,33 na 1
km i jest dwa razy większy niż w odcinkach niżej położonych. Występuje tu największa powierzchnia
łach i wysp na 1 km (36121,0 m2/ km) tj. ok. 10-12 razy więcej niż w innych odcinkach roztokowych
w tym systemie oraz największa powierzchnia podcięć na 1 km (562,5 m2/km) tj. dwa razy więcej niż
w innych odcinkach wyciętych w aluwiach. W odcinku tym dominuje redepozycja materiału korytowego
(ryc. 1). Podczas ostatniego wezbrania w lipcu 2018 r. nastąpiło podcięcie drogi powiatowej i nasypu
w rejonie mostu w Kamienicy (punkt postojowy). W odcinku tym od lat 70-tych XX wieku eksploatowano
rumowisko korytowe. W ostatnim odcinku przy połączeniu Kamienicy i Dunajca występują progi skalne,
co wiąże się z dostosowywaniem tego koryta do zmieniającej się bazy erozyjnej jaką stanowi koryto
Dunajca. Koryto Dunajca w Kotlinie Łącka od końca XIX wieku zostało wyraźnie pogłębione, a koryto
Kamienicy zostało regresyjnie rozcięte. Generalnie, w ostatnich 30 latach, koryta potoków gorczańskich
były skokowo pogłębiane w związku z regulacją, eksploatacją rumowiska, uszczelnieniem zlewni
i zmianami użytkowania gruntów rolnych. Zlewnia Kamienicy położona jest w dużym stopniu w obrębie
Gorczańskiego Parku Narodowego, dlatego jej koryto nie zostało w tak dużym stopniu przeobrażone.

Krzemień K., 1984, Współczesne zmiany modelowania koryt potoków w Gorcach, Zeszyty Naukowe
UJ, Prace Geograficzne, 59, 83-96.
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Ryc. 1. Rozwój akumulacyjnego odcinka koryta Kamienicy

Stanowisko 7: Kamienica, Kamienica
Współrzędne: 49.55’32’’92, 20.37’24’’82

Nagromadzenia otoczaków na powierzchni form akumulacyjnych w
rzekach górskich
Dorota Giriat, Ewa Smolska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zakład Geomorfologii

Słowa kluczowe: rzeka górska, depozycja, łachy, nagromadzenia otoczaków
Na morfologię koryta, czyli m. in. jego układ w planie, krętość, głębokość i szerokość wpływa
również obecność różnorodnych form depozycyjnych. Wyróżnia się formy dna (ang. bed-forms) i formy
korytowe (ang. channel forms). Formy dna mają wysokość od kilku do kilkunastu centymetrów
i nazywane są również mikroformami (ang. microforms) (Zieliński 2014). Duże formy dna, np.
megariplemarki nazywane są mezoformami (ang. mesoforms). Formy koryta to większe formy
depozycyjne o długości korespondującej z szerokością koryta i wysokością odpowiadającą głębokości
podczas przepływów pełnokorytowych. Formy koryta zwane są także makroformami (ang.
macroforms) (Zieliński 2014). W rzekach żwirodennych i górskich na powierzchni większych form
depozycyjnych – łach lub na dnie samego koryta, powszechnie występują nagromadzenia
pojedynczych lub kilku otoczaków różnych frakcji. Skupiska te nazywane są: microforms, cluster
bedforms lub pebble clusters (Teisseyre 1977, Brayshaw 1984; de Jong i Ergenzinger 1995, Wittenberg
2002, Strom i Papanicolaou 2007) (ryc.1) . Rozwój tych struktur prowadzi do zróżnicowania warunków
hydraulicznych i oporów. Teisseyre (1977) uważał występowanie nagromadzeń otoczaków typu cluster
bedform we współczesnych korytach rzecznych za wskaźnikowe dla stwierdzenia warunków przepływu
nadkrytycznego.
Rozpoznanie występowania nagromadzeń otoczaków w obrębie łach, ich cech strukturalnych
i teksturalnych prowadzone były w kilku rzekach karpackich: Danielka, Rycerka, Wisłoka i Wilsznia
(Giriat i in. 2008 a,b, Giriat i in 2010). W niniejszym stanowisku zaprezentowane zostaną przykłady
wybranych typów nagromadzeń, jakie stwierdzono podczas prac na w/w ciekach.
W górnych częściach zlewni górskich, dominują zwykle koryta o znacznym spadku (powyżej
20‰), wąskie (2-3 m) i głęboko wcięte (3-6 m). W odcinkach tych można wyróżnić zarówno koryta
koluwialne, skalne, a także skalno-aluwialne. Bardzo często występują tu mikroformy typu przeszkód
głazowych (mega clusters) (ryc. 2). Frakcje tworzące je są zwykle największymi w korycie
i odzwierciedlają główny kierunek nurtu podczas wezbrań. Pomimo znacznego spadku koryta w takich
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odcinkach, formy te przemieszczane są jednak rzadko. Według Granta i in. (1990) oraz China (2003)
odbywa się to raz na dekadę lub nawet co 100 lat. Są to zatem stabilne elementy korytowe
niejednokrotnie wymuszające rozwój koryt typu kaskadowego (Montgomery, Buffington 1997).
Kolejną mikroformą charakterystyczną dla potoków są progi poprzeczne (transverse zribs) (ryc. 1, 2, 3).
Występują one zwykle w górnym biegu, w odcinkach o małej krętości, najczęściej akumulacyjnych lub
erozyjno-akumulacyjnych. W płytkich i stosunkowo wąskich korytach tworzą one charakterystyczny
układ ploso-przemiał. Różnice pomiędzy poszczególnymi typami progów – skośne, księżycowe
(diagonal ribs, lobate ribs) wynikają z krzywizny koryta. Przed zakolami formują się zwykle progi
przekątne - skośne (diagonal), natomiast w odcinkach prostych, głęboko wciętych – księżycowe (lobate
ribs) (Giriat i in. 2010). Bluck (1987) formy takie nazywał kaskadami żwirowo-głazowymi. Zieliński
(2014) proponuje nazwę poprzeczne pręgi żwirowe. Pręgi takie spotykane są jednak nie tylko w górnym
biegu potoków (ryc. 2). Po gwałtownych wezbraniach można je również obserwować w odcinkach
środkowych, na powierzchni dużych łach bocznych lub śródkorytowych. Tworzą one na całej szerokości
łachy nagromadzenia większych frakcji, ułożone poprzecznie do kierunku przepływu. Pomiędzy nimi
deponowany jest osad żwirowo-piaszczysty. Zieliński (2014) mechanizm powstawania takich form
w korytach żwirowych wiąże z wysokoenergetycznymi przepływami nadkrytycznymi odpowiadającymi
fazie antywydmowej w korytach piaskodennych.
W odcinkach środkowych potoków i rzek, np. w górnej Wisłoce lub Wilszni częste są formy
linowe (dachówkowate ułożenie poprzeczne) - line clusters (ryc. 1, 3). Rozwijają się one zwykle na
brzegach koryta, odwodnej stronie odsypów bocznych lub brzeżnej części kanałów na odsypach
środkorytowych. Podczas stanów wysokich na granicach stref o różnej szorstkości i głębokości
wymuszana jest gwałtowna depozycja materiału i zachowane może zostać ułożenie poprzeczne z fazy
transportu. Odwrotnie, formy imbrykacyjne (ułożenie osi dłuższej zgodnie z kierunkiem przepływu)
imbrication, obserwowana na powierzchni odsypów, często zlokalizowane są w kanałach
przelewowych (swale), erozyjnych (chute), co może być wskaźnikiem przebiegu trasy
niskoenergetycznego nurtu podczas opadania wezbrania. Heap clusters (stos otoczakowy) oraz
complex clusters (przeszkoda złożona) odnajdywane są często w zakolach o dużej krzywiźnie lub
w dolnym biegu rzeki górskiej (ryc. 1, 3). Obstacle clasts, czyli pojedyncze większe otoczaki, przed
którymi akumulowane są mniejsze frakcje, a w ich części zaprądowej najdrobniejsze, znajdowane były
we wszystkich badanych odcinkach koryt (ryc. 1, 3). Podczas wezbrania unieruchomiony zostaje klast
o dużej średnicy (nawet do 30cm oś b), co wymusza depozycje mniejszych otoczaków. Długość tych
form jest proporcjonalna do wielkości największego otoczaka tworzącego przeszkodę. Badania
mikroform korytowych w górskich odcinkach rzek karpackich, wykazały powszechność występowania
tego nagromadzeń otoczaków w korycie. Zaobserwowane w/w typy mikroform zajmować mogą nawet
do 20% koryta, a do ich formowania potrzebny jest materiał o słabym wysortowaniu. Rozwój i większa
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częstość występowania niektórych mikroform w badanych rzekach górskich (np. line clusters lub
transverse ribs) uwarunkowana jest nie tylko lokalnymi warunkami hydrodynamicznymi, lecz także
przewagą w korycie otoczaków o kształcie dysku lub klingi, co uwarunkowane jest budową geologiczną
(zlewnie fliszowe).
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Ryc. 1 Występowanie i typy depozycyjnych form małej skali w korytach górskich, na podstawie de Jonga i Ergenzingera (1995), Wittenberg
(2002) oraz Stroma i Papanicolaou (2007), zmienione. A – formy dna – progów żwirowych występujące w biegu górnym rzek karpackich; B –
nagromadzenia otoczaków występujące w biegu środkowym i dolnym, na powierzchni łach; C – mikroformy spotykane w każdym typie rzek
górskich, w każdym odcinku

Ryc. 2 Przykłady form dna. A - pręgi otoczakowo-głazowe na łasze bocznej. Rzeka Kamienica 49,69686;
20,31429; B - progi żwirowe(księżycowe) w korycie potoku Rycerki. Beskid Żywiecki; Cwymuszone nagromadzenie otoczaków przy fragmencie wychodni piaskowców. Wilsznia
Beskid Niski
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Ryc. 3 Przykłady wybranych form dna – mikroform korytowych, występujących na łachach rzek
karpackich (Kamienica, górna Wisłoka, Wilsznia, potok Rycerki)
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Stanowisko 8: Ochotnica, Ochotnica Dolna
Współrzędne: N 49°31'41", E 20°21'44"

Typy i przebieg wezbrań w zlewni Ochotnicy (Gorce, Karpaty
Zachodnie)
Małgorzata Kijowska-Strugała, Anna Bucała-Hrabia
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk

Słowa kluczowe: przepływ wody, wezbranie, pogłębianie koryta, użytkowanie ziemi, Karpaty
WPROWADZENIE
Typy i przebieg wezbrań uzależniony jest m.in. od opadów atmosferycznych, cech
fizjograficznych zlewni, pokrycia terenu i użytkowania ziemi. Pod wpływem wezbrań a także
działalności człowieka dochodzi do przemodelowania morfologii den koryt rzecznych (Korpak 2008;
Bucała 2014; Gorczyca i in. 2014; Kijowska-Strugała i in. 2017). Koryta rzek karpackich charakteryzują
się dużą zmiennością odpływu co jest związane m.in. z opadami atmosferycznymi i małą retencyjnością
zlewni (Soja 2002), a w ostatnich dekadach obserwuje się wyraźne ich pogłębianie od 1,3-3,8 m (Wyżga
2001).
OBSZAR I METODY BADAŃ
Zlewnia Ochotnicy o powierzchni 107,6 km2 leży w Gorcach w Zachodnich Karpatach
Fliszowych. Rzeka Ochotnica (długość 22,7 km) jest lewobrzeżnym dopływem Dunajca,
do którego uchodzi w Tylmanowej. W swoim górnym biegu wcina się w litą skałę, a w środkowym
i dolnym biegu ma charakter roztokowy z licznymi łachami. Spadek rzeki kształtuje się od 56,8‰
w górnym odcinku do 15,5‰ w dolnym (średni spadek: 36,1‰) (Krzemień 1984). Ochotnicę zasila 12
lewobrzeżnych dopływów z głównego grzbietu Gorców i 23 prawobrzeżne dopływy spod pasma
Lubania. Dopływy odgrywają ważną rolę podczas wezbrań, ponieważ zakłócają naturalną falę
wezbraniową, prowadząc do opóźnień lub przyspieszeń fali kulminacyjnej głównej rzeki poniżej ich
ujścia (Kijowska-Strugała 2015).
Charakterystykę stanów wody, przepływów i wezbrań w korycie Ochotnicy sporządzono
w oparciu o analizę limnigraficznych zapisów stanów wody w profilu Tylmanowa zamykającym zlewnię.
Do szczegółowej analizy wybrano 40-letni (1972-2011) okres obserwacji hydrometeorologicznych.
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WEZBRANIA W OCHOTNICY
W Ochotnicy stwierdzono występowanie ustroju rzecznego złożonego, pierwotnego, śnieżno
deszczowego (ryc. 1). Zwiększony odpływ wód ze zlewni Ochotnicy odnotowuje się głównie w drugiej
połowie półrocza zimowego oraz w półroczu letnim. Średni odpływ jednostkowy wynosi 0,017 m3 s-1
km-2 i jest podobny do notowanego we wschodnich Beskidach (Ziemońska 1973), i wyższy o około 70%
od przepływów jednostkowych notowanych na Pogórzu Wiśnickim (Święchowicz 2002). Średnio przez
około 234 dni w roku występuje przepływ w granicach 0,5-2,0 m3 s-1 natomiast przepływy 2,1-5 m3 s-1
przez 77 dni. Przepływ powyżej 10 m3 s-1 notowany jest średnio przez 4 dni. Prawdopodobieństwo
wystąpienia przepływu 79,8 m3 s-1 (najwyższy przepływ dobowy w półroczy letnim) wynosi 2%, czyli
przeciętny okres powtarzalności (T) wynosi 50 lat, natomiast przepływu 59,7 m3 s-1 (najwyższy przepływ
dobowy w półroczu zimowym) 7% (T = 14 lat).
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Ryc. 1. Przebieg miesięcznych współczynników przepływu wody (k) oraz współczynnik zmienności
średnich miesięcznych wartości przepływu (Cv) w wieloleciu 1972-2011

Stosując kryteria zaproponowane przez Ozgę-Zielińską i Brzezińskiego (1994) przyjęto, że
wezbranie występuje, gdy przepływ kulminacyjny jest większy niż 3,26 m3 s-1 w półroczu zimowym oraz
4,22 m3 s-1 w półroczu letnim. Ilość, frekwencja oraz czas trwania poszczególnych typów wezbrań
uzależniona jest przede wszystkim od przebiegu warunków pogodowych. W ciągu 40 lat obserwacji
odnotowano 295 przepływów wezbraniowych. Średnio na każdy rok hydrologiczny przypada po 7
wezbrań. Najczęściej występują wezbrania zwykłe, w półroczu zimowym stanowią 71% wszystkich
wezbrań, o 1% więcej niż w półroczu letnim (ryc. 2). Wezbrania wielkie stanowią jedynie 14% (12% w
półroczu hydrologicznym zimowym i 15% w półroczu letnim). Wezbrania w Ochotnicy charakteryzują
się występowaniem najczęściej jednej fali kulminacyjnej. Fale pojedyncze stanowią 57% wszystkich
kształtów wezbrań, złożone podwójnie rosnące i zanikające, odpowiednio 8 i 9%, natomiast bliźniacze,
potrójne i bezkształtne 5, 11 i 10%. Wezbrania w półroczu zimowym cechuje dłuższym czas trwania
niż w półroczu letnim, średnio w roku 24 dni 7 h, co związane jest z zasilaniem koryta przez wody
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opadowo-roztopowe pochodzące z różnych części asymetrycznej zlewni. Wezbrania letnie występują
nieregularnie i trwają średnio 12 dni 17 h.
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Ryc. 2. Frekwencja różnych typów wezbrań w Ochotnicy w półroczu hydrologicznym zimowym (XI-IV) i
letnim (V-X) w latach 1972-2011
UŻYTKOWANIE ZIEMI I POGŁĘBIANIE KORYT
Postępujące zmiany w użytkowaniu ziemi, nasilone po 1989 r. spowodowały zmniejszenie
erozji gleby i dostawy materiału do koryt cieków, prowadząc do ich pogłębiania. Prowadzone badania
w zlewni potoków Jaszcze-Jamne, będącymi lewobrzeżnymi dopływami Ochotnicy wykazały, że po
wprowadzeniu gospodarki rynkowej szybkie zmiany użytkowania ziemi były nierównomiernie
rozłożone w czasie. Jeszcze w latach 70. XX wieku udział powierzchni gruntów ornych wynosił ok. 9%
natomiast lasu ok. 57%. Największy spadek powierzchni gruntów ornych i wzrost powierzchni lasów
nastąpił po 1989 r., ale jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej (Bucała-Hrabia 2018).
Do 2015 r. powierzchnia gruntów ornych uległa zmniejszeniu o 93% do 0,6%, przy równoczesnym
wzroście powierzchni leśnej o 27% do ok. 72%. Był to równocześnie okres o największym spadku liczby
osób utrzymujących się wyłącznie z rolnictwa. Pomiary w potoku Jamne wykazały wcinanie się koryta
o ok. 1 cm rok-1 w pobliżu zawieszonego przyczółka mostu w okresie 1969-2008. Powtórzone pomiary
w latach 2008-2014 potwierdziły dalsze pogłębianie koryta potoku Jamne w tym samym tempie
(Bucała-Hrabia 2018). Zaobserwowany trend wcinania się potoku Jamne odpowiada również zmianom
poziomu koryta Ochotnicy do której uchodzi. Analiza dobowych stanów wody z wodowskazu
w Tylmanowej (ryc. 3) wskazuje na agradację koryta Ochotnicy średnio o 3,9 cm rok -1 w latach 19721996 (okres z dużym udziałem gruntów ornych w zlewni Ochotnicy), natomiast pogłębianie koryta rzeki
Ochotnicy średnio o 3,2 cm rok-1 zachodziło w latach 1997-2011 (okres szybkiego spadku powierzchni
gruntów ornych) (Kijowska-Strugała, Bucała-Hrabia 2019).
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
W opracowaniu przedstawiono analizę czasu trwania, zmienności i wielkości wezbrań w zlewni
Ochotnicy w latach 1972-2011. Charakterystyczne jest, że pomimo zmiany tendencji poziomu koryta
Ochotnicy z agradacji na pogłębianie, nie zanotowano statystycznie istotnych zmian w częstości
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występowania wezbrań w latach 1972-2011. Współczynniki przepływów i liczba wezbrań w ostatnim
dwóch dekadach nie wykazuje znaczących różnic w stosunku do lat 70. i 80. XX wieku. Zachodzące
pogłębianie poziomu koryta rzeki Ochotnicy w ostatnich dekadach, obok regulacji w postaci zabudowy
hydrotechnicznej i wydobyciem aluwiów, można również wiązać z zachodzącymi zmianami
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użytkowania ziemi, które zostały nasilone po wprowadzeniu gospodarki rynkowej w Polsce.

Rok

Ryc. 3. Minimalne i maksymalne stany wody w Ochotnicy w okresie 1972-1996 i 1997-2011 wraz z
trendami zmian stanów minimalnych
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Stanowisko 9: Dunajec, Dębno
Współrzędne: N 49o28’16.09’’, E 20o12’3.02’’

Morfologia koryta Dunajca w cofce Zbiornika Czorsztyńskiego
Maciej Liro
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, al. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków

Słowa kluczowe: zbiornik zaporowy, rzeka żwirodenna, Dunajec, cofka zbiornika
Powstały w 1997 roku Zbiornik Czorsztyński powoduje okresowe zalewanie doliny Dunajca
w odcinku około 1,5 km powyżej ujścia Dunajca do tego zbiornika (ryc. 1). Badania terenowe koryta
Dunajca w tej strefie pokazały, że strefa depozycji rumowiska korytowego wymuszona efektem cofki
sięga dalej w górę rzeki (2,4 km) niż bezpośredni zasięg wody zbiornika podczas maksymalnego
poziomu jego piętrzenia (532,35 m n.p.m.). Dodatkowo w strefie tej obserwuje się obecnie większe
nasilenie erozji brzegów i szerokość koryta niż w odcinku poza cofką (Liro, 2015). Obserwacje

Ryc. 1. Koryto Dunajca powyżej Zbiornika Czorsztyńskiego w okresie 1977-2009. Po lewej stronie
pokazano maksymalne roczne przepływy Dunajca oraz przepływ w dniu wykonania zdjęcia lotniczego
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te uszczegółowiono analizą zdjęć lotniczych z okresu przed (1977-1994) i po (2003-2013) powstaniu
Zbiornika Czorsztyńskiego oraz analizą numerycznego modelu terenu (2013).
Po powstaniu Zbiornika Czorsztyńskiego doszło do istotnego w czasie i przestrzenie
zwiększenia wielkości depozycji korytowej Dunajca w odcinku cofki. Zasięg tej depozycji początkowo
(2003) nawiązywał do zasięgu cofki zbiornika jednak w latach późniejszych rozwijał się w górę rzeki
w tempie około 40 m/rok, w 2012 roku sięgając do 2,2 km powyżej Zbiornika (ryc. 2). Zróżnicowanie
wielkości zdeponowanych łach w 40% i 77% zależało od wielkości lokalnej erozji brzegów, odpowiednio
dla okresu z dużymi i małymi przepływami.
Zróżnicowanie obecnej morfologii koryta w tej strefie, wyrażone jako współczynnik
w/d koryta, w 80% zależało od wielkości
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Ryc. 2. Rozwój strefy depozycji w korycie Dunajca powyżej
Zbiornika Czorsztyńskiego zrekonstruowany przy użyciu
zdjęć lotniczych oraz analizy statystycznej testem
homogeniczności (szczegóły w Liro 2016)
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Obecność tych osadów związana jest z istnieniem w XIX wieku, w tym miejscu szerokiego,
akumulacyjnego odcinka. Powstanie Zbiornika doprowadziło do szybkiej reaktywacji tej strefy.

Ryc. 3. Model rozwoju strefy depozycji korytowej powyżej Zbiornika
Czorsztyńskiego w czasie i przestrzeni
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Stanowisko 10: Białka, most Dębno-Frydman
Współrzędne: N 49o27’34.39’’, E 20o12’35.69’’

Białka – ostatnie koryto roztokowe w polskich Karpatach
Elżbieta Gorczyca 1, Kazimierz Krzemień1, Michał Łyp1, Andrzej Strużyński 2
1

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, , ul. Gronostajowa 7, 30-387
Kraków
2
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki, al. Mickiewicza 21, 31120 Kraków
Słowa kluczowe: koryto roztokowe, koryto błądzące, Białka, antropopresja
Koryta rzek roztokowych są powszechne w obszarach, gdzie spełnione są warunki dużej
dostawy materiału rumowiskowego oraz stosunkowo duże nachylenia dające dużą energię wody.
Naturalne warunki do roztokowania występowały w polskich Karpatach przede wszystkim na Podhalu,
na przedpolu wysokogórskiego masywu Tatr zlodowaconego w Plejstocenie. Wiek XX, a zwłaszcza jego
druga połowa, to w polskich Karpatach gwałtowny i w obecnych warunkach środowiskowych,
nieodwracalny proces zaniku koryt roztokowych na dużą skalę.
Białka jest uznawana za ostatnią rzekę roztokową w polskich Karpatach. W celu określenia
etapu rozwoju i przyczyn degradacji koryta roztokowego Białki zbadano jej strukturę (Gorczyca et al.
2011) i scharakteryzowano koryto pod względem jego hydrodynamiki. Koryto Białki okazało się
skomplikowanym systemem o zróżnicowanej strukturze i jeszcze bardziej skomplikowanej
morfodynamice. System korytowy Białki to mozaika różnych typów w sekwencji koryto proste-kręteroztokowe.
Koryto Białki cechuje się bardzo dużym zróżnicowaniem struktury. W profilu podłużnym Białki
wyróżniono 15 podstawowych odcinków morfodynamicznych. W 15 odcinkowym systemie korytowym
Białki wydzielono 4 typy koryt charakteryzujące się określoną dominującą funkcją i procesami: Typ I –
erozji wgłębnej; II – erozji wgłębnej i depozycji; III - depozycji i redepozycji oraz erozji bocznej oraz typ
IV – antropogeniczny (ryc. 1). Typ I to odcinki o przewadze erozji wgłębnej nad innymi procesami.
Koryto w tych odcinkach jest na przeważającej długości głęboko wcięte do 2,5 m. Koryta te cechują
znacznym udziałem dna skalnego z licznymi progami skalnymi. Dominują tu niskie progi do 0,5 m,
nieliczne z nich osiągają 1,5 m wysokości. Typ II charakteryzuje się większym (stosunku do typu I)
udziałem form akumulacyjnych – łach bocznych. Zarówno w odcinkach typu I i II, o współcześnie
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erozyjnym typie koryta, świadczy rzeźba równiny aluwialnej z zawieszonymi i odciętymi łukami koryt.
Potwierdza to wielonurtową przeszłość koryta Białki w tych odcinkach.
Typ III to koryto wielonurtowe (lokalnie z odcinkami krętymi), koryto jest wycięte w szerokim
dnie doliny zbudowanym ze żwirów. Występują tu głównie procesy depozycji i redepozycji materiału
rumowiskowego oraz erozja boczna. Dominującym elementem koryta są liczne łachy boczne, łachy
środkowe wskazujące na dużą migrację koryta oraz wyspy (ryc. 2). Koryto Białki stanowi tu dobrze
wykształcony system roztokowy z łożyskiem o szerokości dochodzącej do 200-220 m. Typ IV to odcinki
w znacznym stopniu uregulowane. Odcinek 12 ma koryto wycięte w aluwiach i jest lokalnie 2-3
nurtowy, jednak główne koryto ma zwiększony sztucznie spadek, jest pogłębione w stosunku
do pozostałych nurtów. Odcinek ostatni 15, to odcinek ujściowy do zbiornika Czorsztyńskiego. Jest
on sztucznie „udrażniany” i często sprowadzony do koryta jednonurtowego (ryc. 1).
Koryto Białki charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem struktury koryta i materiału
rumowiskowego z odcinka na odcinek, co stwarza bardzo zróżnicowane warunki jego funkcjonowania.
Parametrem dobrze identyfikującym równowagę lub jej brak w korycie Białki jest jednostkowa moc
strumienia. Przekroje pomiarowe gdzie parametr ten osiągnął wartości od 35 do 100 W/m 2 są
nieliczne. Wartości takie występują tylko lokalnie w odcinkach 8, 11-15 (ryc. 1, 3). Odcinki te cechują
się równowagą przy ograniczonej dostawie rumowiska. Najczęściej w przekrojach pomiarowych
wartości jednostkowej mocy strumienia mieściły się w przedziale 100-300 W/m2. Odcinki te cechują
się bardzo dużą energią strumienia, a równowaga może być zachowana tylko w przypadku
niezaburzonej dostawy rumowiska z brzegów i dopływów. Wartości powyżej 300 W/m2 występują w
odcinkach 1, 2, 4, 9 (ryc. 3). Są to docinki niestabilne z postępującą i dominującą erozją wgłębną.
Przyczyn degradacji koryta Białki i zaniku roztokowania można doszukiwać się m.in.
w dostępności materiału rumowiskowego. Współczesna Białka odziedziczyła rumowisko po okresie
roztokowego rozwoju w warunkach fluwioglacjalnych na przedpolu zlodowaconych gór (BaumgartKotarba 1983a). Wg. Baumgart-Kotarba (1983a) z Tatr wynoszony jest współcześnie jedynie materiał
piaszczysty i drobne żwiry, grubszy materiał jest zatrzymywany przez głazy morenowe.
Obecnie materiał jest dostarczany z podcięć równiny aluwialnej i podcięć skalnych (fliszowych)
oraz dopływów. Niedociążenie rumowiskiem Białki obok stopniowo nasilającej się antropopresji
to warunki sprzyjające erozji wgłębnej kosztem erozji bocznej. Na podobną prawidłowość wskazują
Nanson and Knighton (1996). W badanej Bella Coola River w ostatnim stuleciu wiele odcinków rzeki
zmieniło się z niestabilnych bocznie wieloramiennych (anabranching) z dużymi zarośniętymi wyspami
w bardziej stabilne pojedyncze kręte koryta. Przyczyną jest zmniejszenie dostawy rumowiska
do łożyska rzeki.
Inną przyczyną zaniku roztokowego koryta może być antropopresja. Białka jest rzeką
uregulowaną obecnie w stopniu niewielkim, w porównaniu z innymi korytami w Karpatach Polskich
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(Gorczyca et al. 2011). Regulacje w odcinku ujściowym z lat 60-tych XX wieku zostały zniszczone
podczas kilku wezbrań (Baumgart-Kotarba 1983a, b). I choć obecnie jest to najbardziej roztokowy
odcinek rzeki to jego łożysko/strefa migracji jest znacznie węższa niż przed regulacją. Kolejnym
problemem był pobór rumowiska z koryta. Ten powszechny w drugiej połowie XX wieku nielegalny
proceder jest odpowiedzialny za degradację wielu koryt karpackich w tym również Białki.
Białka nie ma obecnie koryta roztokowego na całej długości, a zaledwie kilka odcinków
spełniające te kryteria (Brice 1975; Carson 1984). Na podstawie analizy rozmieszczenia i wielkości łach
i wysp w planie można zakwalifikować większość odcinków roztokowych Białki do trzeciego etapu
rozwoju koryta roztokowego - degrading gravel bed channels (Germanowski and Schumm 1993). Gdy
patrzymy na koryto Białki przez pryzmat zróżnicowanej struktury i wydzielonych na tej podstawie
odcinków to wyróżniamy odcinki proste, kręte i roztokowe (Nanson and Knighton 1996). Gdy
szczegółowo przyjrzymy się odcinkom roztokowym to widzimy ich złożoną strukturę wewnętrzna
i możemy niektóre zaliczyć do koryt błądzących (Van den Berg 1995; Burge 2005).
Tym samym cały badany system korytowy jako naprzemienność różnych typów w sekwencji
koryto proste-kręte-roztokowe to koryto błądzące. Ten pośredni między korytami roztokowymi
a meandrującymi typ jest przypisywany coraz większej liczbie koryt (m.in. Wooldridge, Hickin 2005;
Rice et al. 2009). Białka ma cechy zarówno rzeki błądzącej jak i roztokowej. Jej dalszy rozwój
to prawdopodobnie dalsza degradacja odcinków roztokowych i przekształcanie się w coraz uboższy
ekosystem korytowy.
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Ryc. 1. Lokalizacja obszaru badań, podział na odcinki i typy morfodynamiczne (objaśnienia w tekście);
1 – granice jednostek fizycznogeograficznych; A – Tatry B – Rów Podtatrzański, C – Pogórze
Gubałowskie, D – Kotlina Nowotarska, 2 – granica zlewni, 3 – numery odcinków
morfodynamicznych, 4 – granice obszarów
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Ryc. 2. Przykłady wielonurtowych odcinków koryta Białki

Ryc. 3. Jednostkowa moc strumienia dla wydzielonych odcinków morfodynamicznych koryta Białki
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Stanowisko 11: Biały Dunajec, Nowy Targ
Współrzędne: N 49o28’37.27’’, E 20o2’16.46’’

Wpływ regulacji dolnego odcinka koryta Białego Dunajca na jego
ewolucję
Joanna Korpak
Instytut Inżynierii I Gospodarki Wodnej, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Słowa kluczowe: ewolucja koryta górskiej rzeki, regulacje koryta, renaturyzacja
Badaniami objęto uregulowane koryto karpackiej, żwirodennej rzeki Biały Dunajec. Wypływa
ona z Tatr Wysokich i charakteryzuje się reżimem wysokogórskim. Szczegółowe badania prowadzono w
dolnym odcinku koryta, od jazu w Szaflarach do ujścia do Dunajca w Nowym Targu, położonym w
Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej. Od początku lat siedemdziesiątych XX w. badany odcinek koryta był
regulowany w celu zabezpieczenia Nowego Targu przed powodzią i ograniczenia transportu rumowiska.
Na początku XX w. koryto pełniło tu funkcje akumulacyjne i było szerokim korytem roztokowym
(ryc. 1A). Jeszcze w 1968 r. wzdłuż biegu rzeki wyróżnić można było odcinki roztokowe na przemian z
krętymi (rys. 1B, 2). Pierwsze prace przeprowadzono w 1971 r. Obejmowały one zabudowę koryta na
odcinku 5,1-2,2 km od ujścia za pomocą ostróg (ryc. 1C). Koryto zwężono z kilkuset m do 30 m, oraz
skrócono o 480 m i znacznie wyprostowano (ryc. 2, 3). W efekcie spadek wzrósł z 6,9 do 8,0‰, co
wywołało intensywną erozję wgłębną. Erozja ta została zintensyfikowana na skutek redukcji dostawy
rumowiska do koryta. Materiał nie był dostarczany ani z umocnionych brzegów, ani z górnego odcinka rzeki,
ponieważ był zatrzymywany przez wybudowany przed 1970 r. jaz w km 6,3 (a później dodatkowo przez drugi
jaz wybudowany w 2000 r.) (rys. 1B, E). Koryto w ciągu zaledwie 8 lat pogłębiło się o ok. 2 m, a do 2003
r. miejscami o kolejny metr (ryc. 4). Na skutek erozji ostrogi były niszczone, a w miejscu ich usunięcia
brzegi były erodowane. Wyerodowany materiał akumulowany był w ujściowym odcinku koryta, który
był wtedy nadal wielonurtowy (rys. 1C).
Dziczenie dolnego odcinka koryta w obrębie miasta Nowy Targ stało się powodem jego
uregulowania. W latach 1980-1986 wybudowano 12 stopni betonowych o wysokości 1 m wzdłuż
ujściowego odcinka rzeki o długości 3,3 km (ryc. 1D). Koryto między nimi znacznie wyprostowano i
zwężono do szerokości 50 m (ryc. 2, 4). Wykonana regulacja nie była zgodna z założeniami zawartymi
w projekcie. Nieprawidłowości dotyczyły lokalizacji stopni wzdłuż profilu podłużnego koryta i ich
wysokości. W efekcie nie uzyskano planowanego spadku 4‰ i jego wielkość pomiędzy stopniami była
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zróżnicowana od 3,6 do 7,3‰. W 1989 r., zaledwie 3 lata po ukończeniu prac, dno uregulowanego
koryta było lokalnie pogłębione, brzegi były podcinane, stopnie i zabezpieczenia brzegów zniszczone, a
pomiędzy stopniami występowały duże łachy.
W latach dziewięćdziesiątych koryto Białego Dunajca poniżej Szaflar było już na całej długości
uregulowane, ale pomimo tego widoczne były działania procesów erozji wgłębnej, bocznej i akumulacji,
a budowle regulacyjne ulegały niszczeniu (ryc. 1D, 2). Podczas powodzi w 1997 i 2001 r. głęboko wcięte
koryto w odcinku uregulowanym ostrogami zapobiegło wystąpieniu wody z brzegów. Cała energia
skoncentrowana została w obrębie trasy regulacyjnej, co spowodowało całkowite zniszczenie ostróg i
poszerzenie koryta lokalnie o kilkadziesiąt metrów (ryc. 1E, 2). Nieznacznie wzrosła krętość koryta (ryc.
3).. Pozostałością po wezbraniach było szerokie łożysko, odgraniczone od terenów przyległych wysokimi
podcięciami. W jego obrębie wyróżnić można było koryta wielkiej wody, zawieszone względem
aktualnie wykorzystywanego, oraz wielkie, częściowo utrwalone łachy. Odcinek koryta uregulowany
stopniami pełnił podczas powodzi funkcję akumulacyjną.
W latach 2003-2016 w badanym odcinku zaszły dalsze zmiany. Łożysko uległo znacznemu
poszerzeniu, miejscami jego szerokość przekracza 200 m, ale wciąż nie odzyskało szerokości sprzed
regulacji (ryc. 1F, 2). Widocznie wzrosła powierzchnia łach, osiągając stan z 1968 r. (ryc. 3). Niewielki
udział łach środkowych świadczy o tym, że nie jest to koryto roztokowe. Rzeka wykazuje raczej
tendencję do migracji bocznej i zwiększania swojej krętości (ryc. 3). W odcinku uregulowanym za
pomocą stopni zaznacza się przewaga akumulacji nad erozją, a łachy występują w obrębie stopni
betonowych i w korycie między nimi.
Kolejno przeprowadzane regulacje koryt rzek górskich, o szczególnie dużej energii przepływu,
nie spełniały swych zadań w dłuższym czasie, gdy nie były dostosowane do panujących warunków
dynamicznych rzeki. Próbując naprawić wywołane przez nie szkody, regulowano przeważnie kolejny
odcinek rzeki. Aby temu zapobiec, przy projektowaniu regulacji należy brać pod uwagę naturalne
tendencje rozwoju odcinka koryta, wynikające z jego położenia w danym miejscu w całym systemie
korytowym. Badany odcinek Białego Dunajca na długości uregulowanej za pomocą ostróg może służyć
za przykład samoistnej renaturyzacji rzeki górskiej. Odcinki takie są bezcenne w wyborze strategii
utrzymania, czy technicznej renaturyzacji rzek o podobnym reżimie.
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Ryc. 1. Zmiana wykształcenia dolnego odcinka koryta Białego na skutek regulacji za pomocą
ostróg (1971 r.) i korekcji stopniowej (1980-1986)
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Ryc. 2. Zmiana szerokości łożyska dolnego odcinka koryta Białego Dunajca

Ryc. 3. Zmiana powierzchni łach i wskaźnika krętości dolnego odcinka koryta Białego Dunajca w latach
1968-2016
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Ryc. 4. Zmiany profilu podłużnego i profili poprzecznych koryta Białego Dunajca w odcinku
uregulowanym za pomocą ostróg i korekcji stopniowej
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Czarny Dunajec
Kazimierz Krzemień, Elżbieta Gorczyca, Mateusz Sobucki
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Problem badawczy: Zwężanie i pogłębianie koryta Czarnego Dunajca, szczególnie od początku lat 70tych XX wieku. Impuls do pogłębiania koryta przenoszony jest już do koryt potoków Chochołowskiego i
Kościeliskiego. Odcinkowa struktura koryta w ostatnich 50 latach staje się bardziej złożona.
Celem badań prowadzonych w korycie Czarnego Dunajca jest poznanie struktury systemu
korytowego i ukazanie naturalnych i antropogenicznych przyczyn jego transformacji. Badania
terenowe w tym terenie prowadzone są od 1975 roku, szczególnie podczas trzech kartowań całego
systemu korytowego (1976, 1999, 2014).
Na podstawie przebiegu koryta w planie i zespołu form korytowych wyznaczono podstawowe
odcinki koryta, które następnie scharakteryzowano. Charakterystyka koryta w tych odcinkach polegała
na określeniu cech jakościowych i ilościowych koryta, łożyska, równiny zalewowej, form erozyjnych i
akumulacyjnych, rumowiska oraz stopnia jego zabudowy. Od połączenia Potoku Chochołowskiego i
Potoku Kościeliskiego scharakteryzowano 20 odcinków koryta (w sumie 37,6 km).
W celu określenia tendencji zmian koryta w planie w dłuższym okresie wykorzystano mapy:
austriackie 1: 25 000 i mapę katastralną 1: 2880 z XIX wieku, mapę taktyczną WIG-u 1: 100 000,
obrębową 1: 25 000, mapę fotogrametryczną Tatr 1: 10 000 oraz mapy współczesne (ryc. 1, 2).
Dorzecze Czarnego Dunajca zajmuje 473 km2 i położone jest w obrębie kilku jednostek
geomorfologicznych: Tatr Zachodnich, Podhala (Rowu Podtatrzańskiego, Pogórza Gubałowskiego,
Pasma Skalicowego, Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, Działów Orawskich) i Beskidu Wysokiego (ryc. 2).
Obszar ten odznacza się skomplikowaną budową geologiczną. Część tatrzańska dorzecza położona jest
w obrębie: 1- trzonu krystalicznego, zbudowanego z łupków metamorficznych, gnejsów, granitoidów i
kwarcytów, 2- serii wierchowej, zbudowanej z wapieni, dolomitów, łupków i piaskowców, 3- serii
reglowej, zbudowanej z dolomitów, wapieni, łupków i margli. Część podhalańska dorzecza zbudowana
jest ze sfałdowanych utworów fliszu podhalańskiego oraz z wapieni i margli pasa skałkowego, a także
z piaskowców, łupków magurskich i podmagurskich. Dno doliny Czarnego Dunajca wypełniają utwory
fluwioglacjalne i fluwialne.
Od połączenia potoków Chochołowskiego i Kościeliskiego dolina jest szeroka do kilkuset
metrów, aż do przełomu w Kojsówce. Poniżej przełomu jej szerokość zwiększa się znacznie od 0,5 do 1,5
km. Koryto Czarnego Dunajca wycięte jest przeważnie w aluwiach, ale w odcinkach 14, 15, 16, 19
docina się do piaskowców warstw zakopiańskich i chochołowskich, a w odcinku 20, koło Chochołowa,
do siwych iłów mioceńskich. Również w 27 odcinku w Krauszewie, odsłaniają się na małej powierzchni
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przed mostem łupki i iły. Średni spadek koryta wynosi od 7,9 do 14,4 %o w odcinku górnym koło Roztok,
do 2,2 %o w dolnym odcinku tej rzeki. Koryto jest szerokie 30- 50 m, lokalnie do 200 m. Towarzyszy mu
równina zalewowa o szerokości 100-500 m. Jest ona pocięta licznymi systemami starych koryt i jest
najczęściej utrwalona zaroślami i drzewami. Wysokość równiny zalewowej nad dno koryto sięga 1-3
m.
Rumowisko korytowe Czarnego Dunajca jest bardzo zróżnicowane pod względem składu
petrograficznego i składu frakcjonalnego. W korycie tym dominuje rumowisko granitowe i kwarcytowe
o frakcji 10-20 cm. W odcinku początkowym - do Chochołowa - procentowy udział granitoidów wzrasta,
a następnie maleje, aż do Nowego Targu. Odwrotna sytuacja jest z kwarcytami. Frakcję maksymalną
stanowią kwarcyty i granity. Ich średnica zmniejsza się z biegiem od 40 cm w rejonie Roztok, do 30 cm
koło Czarnego Dunajca i do 20 cm w dolnym biegu rzeki. We frakcji maksymalnej najtrwalsze są
kwarcyty, gdyż granitoidy przechodzą do frakcji drobniejszej.
Maksymalne wezbrania na Czarnym Dunajcu związane są z ciągłymi i gwałtownymi opadami
letnimi, występującymi od czerwca do sierpnia. Do największych wezbrań notowanych na Czarnym
Dunajcu w profilu Nowy Targ należą wezbrania: z dnia 16. VII. 1934 r. (wzrost stanów o 388 cm), z dnia
19. VII. 1970 r. (wzrost stanów o 351 cm). Największy przepływ wystąpił w 1934 r. - 870 m3/s, a
minimalny w 1964 r. - 0,85 m3/s. Sumy dobowe opadów wywołujące największe powodzie wynoszą
około 200 mm. Maksymalny opad dobowy - 285 mm zanotowano 17. VII. 1934 r. w Witowie, 183 mm
- 30. VI. 1973 r. na Polanie Chochołowskiej, a 157,6 mm - 29. VI. 1958 r. na Ornaku.
Na podstawie dominujących procesów fluwialnych można wydzielić 7 dynamicznych typów
koryt. Są to: 1 - odcinki erozyjne modelowane głównie przez erozję wgłębną, 2 - odcinki erozyjne
modelowane przez erozję boczną i wgłębną, 3 - odcinki erozyjno-redepozycyjne, 4 - odcinki
redepozycyjne, modelowane przez redepozycję i erozję boczną, 5 - odcinki transportacyjne, 6 - odcinki
depozycyjne, 7 – redepozycyjne/depozycyjne (ryc.2).
System korytowy Potoku Chochołowskiego i Czarnego Dunajca jest złożony (ryc. 1, 2). W Czarnym
Dunajcu występują odcinki erozyjne, depozycyjne oraz transportacyjne. Odcinki koryta modelowane
przez erozję wgłębną położone są w górnym biegu (odcinki 14, 15, 19). Przez erozję wgłębną i
redepozycję modelowany jest odcinek 20. Odcinki koryta modelowane przez erozję boczną i wgłębną
położone są w dolnym biegu rzeki (odcinki 28-33). Depozycja ma miejsce powyżej zapór
przeciwrumowiskowych w odcinku 21. W odcinkach uregulowanych procesem dominującym jest
przeważnie transport, ale na przykład w odcinkach 23, 25, 26 uwidacznia się już słaba tendencja do
dziczenia koryta.
Współczesna struktura koryta Czarnego Dunajca jest zmieniana w czasie. Na podstawie starych
map można stwierdzić, że naturalna struktura Czarnego Dunajca była następująca. W odcinku koryta
do przełomu w Kojsówce dominowała redepozycja, erozja boczna, w przełomie w Kojsówce przez
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Pasmo Gubałowskie był odcinek transportacyjny. W odcinkach niżej położonych dominowała
redepozycja i erozja boczna, natomiast w odcinku dolnym od Krauszewa dominowała transportacja.
Struktura ta została przekształcona sztucznie, w wyniku regulacji koryta. Zmieniona struktura koryta
jest bardziej złożona. Pojawiły się nowe odcinki. Od połączenia potoków Chochołowskiego i
Kościeliskiego oraz w przełomie w Kojsówce obecnie dominuje erozja wgłębna, a koło Koniówki powstał
odcinek depozycyjny, w dolnym zaś biegu Czarnego Dunajca - odcinek erozyjny. Ponadto wykształciły
się krótkie odcinki transportacyjne. Wykształcenie się nowej struktury koryta spowodowało powstanie
równowagi chwiejnej w korycie. Nastąpiło niedopasowanie parametrów hydrologicznych i parametrów
koryta. Objawia się to nadmiernym niszczeniem obiektów regulacyjnych oraz niedopasowaniem nurtu
do wytyczonej trasy.
Na podstawie dotychczasowych badań można stwierdzić, że na zmianę systemu korytowego
Czarnego Dunajca mają wpływ wielkie powodzie i ich częstość oraz działalność człowieka w dorzeczu i
w korycie. Wielkie powodzie w dorzeczu Czarnego Dunajca zdarzają się średnio co 4-8 lat, a
katastrofalne raz na kilkadziesiąt lat. Podczas tych wezbrań deformacje koryta mogą być bardzo duże.
Jednak na zmiany struktury odcinkowej koryta Czarnego Dunajca największy wpływ ma regulacja
koryta. Polega ona głównie na wyrównywaniu i wyprostowywaniu łożyska. Zabiegi regulacyjne
brutalnie niszczyły naturalne koryto rzeki, jego opancerzenie i pokrycie roślinne na brzegach, pogłębiały
dno i zwężały łożysko (ryc. 3). W korycie Czarnego Dunajca, szczególnie w okresie powojennym,
prowadzono intensywną eksploatację rumowiska podobnie jak w innych korytach rzek karpackich.
Niestety z powierzchni łach wybiera się nadal głazy i bloki stanowiące maksymalną frakcję rumowiska,
a także drobniejszy materiał z wybranych łach. Dzięki eksploatacji rumowiska następuje likwidowanie
opancerzenia koryta oraz jego pogłębienie. Zmiany te odbijają się również na sąsiednich odcinkach
dzięki erozji wstecznej. Na podstawie analizy map z różnych okresów można wnosić, że łożysko
Czarnego Dunajca uległo od XIX wieku znacznemu zwężeniu szczególnie intensywnie od Chochołowa w
dół rzeki, z 200-300 m do 100-150 m w odcinkach nieuregulowanych, a 50-60 m w odcinkach koryta
uregulowanego (ryc. 2, 4). Zwężeniu uległa również równina zalewowa. Koryto Czarnego Dunajca w
wielu odcinkach zostało uregulowane tzn. zwężone i pogłębione oraz lokalnie obudowane. Dzięki
pogłębianiu równowaga brzegów koryta została zaburzana. To z kolei spowodowało zwiększoną
dostawę rumowiska do dna koryta. Z tego powodu w profilu podłużnym Czarnego Dunajca odcinkowa
struktura koryta może ulegać dalszym zmianom.
Współcześnie ma miejsce mała dostawa rumowiska z Tatr na ich przedpole. Z Rowu
Podtarzańskiego następuje znaczne odprowadzanie materiału w dół rzeki. W przełomie przez Pasmo
Gubałowskie i poniżej ma miejsce erozja wgłębna i odprowadzanie materiału. Materiał ten
deponowany jest w odcinkach koryta położonych w środkowej części Kotliny Orawsko-Nowotarskiej. W
odcinku dolnym Czarnego Dunajca ma miejsce erozja boczna i wgłębna. Naturalna struktura koryta
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Czarnego Dunajca wytworzyła się dzięki bocznej migracji koryta i odprowadzaniu niewielkiej ilości
rumowiska korytowego. Współcześnie struktura ta została zmieniona. Boczna migracja koryt została
ograniczona przez regulację, przez co wzrosło natężenie erozji wgłębnej, głównie w rejonie Roztok i w
dolnym biegu rzeki.
Od końca XIX wieku łożysko i koryto Czarnego Dunajca podlegają zwężaniu i pogłębianiu.
Proces ten nasilił się szczególnie w latach 60-tych i 70-tych XX wieku. W kilku odcinkach stwierdzono
wyraźne rozcięcie koryt, aż do podłoża skalnego. W ostatnich latach po trzecim kartowaniu koryta
stwierdzono wyraźny wzrost zróżnicowania odcinkowej struktury koryta. Jest to związane ze zmianami
użytkowania w dorzeczu Czarnego Dunajca, jak również z dalszą ingerencją człowieka w koryto
rzeczne.
W związku z niekorzystnymi zmianami w systemie korytowym konieczny jest bezwzględny
zakaz poboru rumowiska korytowego. Konieczna jest również ochrona pozostałości z dawnego
roztokowego koryta, szczególnie w odcinku poniżej Chochołowa i w rejonie Wróblówki (ryc.1).
Ryc. 1. Zmiany wykształcenia koryta Czarnego
Dunajca; A - fragment mapy z Drugiego
Kartowania Wojskowej Służby Kartograficznej
Monarchii Habsburskiej wykonanego w latach
1806-1869, B - koryto Dunajca: 1 koryto w XIX
wieku, 2 koryto w latach 50-tych XX wieku, C ostatnie zmiany wykształcenia koryta Czarnego
Dunajca: 3 - koryto w latach 50-tych XX wieku, 4
- koryto w latach 90-tych XX wieku, 5 - zapory
przeciwrumowiskowe; 21,22…26
numery
odcinków
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↑ Ryc. 3. Zmiany profilu poprzecznego koryt
karpackich z koryta wieloramiennego,
roztokowego - A (XIX wiek) w jednonurtowe,
uregulowane, głęboko wcięte - B (XX/XXI
wiek)
← Ryc. 2. Typy odcinków morfodynamicznych
koryta Czarnego Dunajca; a - erozyjne,
modelowane głównie przez erozję wgłębną, b
- erozyjne modelowane przez erozję boczną i
wgłębną, c - erozyjno-redepozycyjne, d redepozycyjne,
modelowane
przez
redepozycję i erozję boczną, e transportacyjne, f - depozycyjne, g redepozycyjne/depozycyjne
modelowane
głównie przez redepozycję, h - granice
regionów, i - dział wodny, j - główne punkty
poboru rumowiska; k - wodowskazy, l - znaki
wysokiej wody na mostach, data i wartość od
dna koryta w cm; A - Tatry, B - Rów Podhalański, C - Pogórze Gubałowskie, D - Kotlina OrawskoNowotarska; 1,2,3…33 numery odcinków

Ryc. 4. Zmiany przebiegu koryta Czarnego Dunajca w rejonie wsi Czarny Dunajec (A - na podstawie
mapy austriackiej w skali 1:25 000 z 1875 r., B - na podstawie mapy w skali 1:25 000 z lat 50-tych XX
w., C - na podstawie mapy w skali 1:10 000 i zdjęcia lotniczego z lat 90-tych XX w, 1 - obszar zabudowany
i pojedyncze domy; 2 - drogi i tory kolejowe; 3 - koryto, łachy i wyspy; 4 - strefa równiny zalewowej; 5
- korekcja stopniowa; 6 - użytki rolne
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Stanowisko 12: Czarny Dunajec, Czarny Dunajec
Współrzędne: N 49°26’01.651” E 19°51’19.915”

Badania transportu i depozycji grubego rumoszu drzewnego w
szerokiej rzece górskiej
Paweł Mikuś1, Bartłomiej Wyżga1, Joanna Zawiejska2, Virginia Ruiz-Villanueva3, Hanna
Hajdukiewicz1, Ryszard J. Kaczka4
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Słowa kluczowe: dynamika rumoszu drzewnego, inwentaryzacja drewna, modelowanie numeryczne,
technologia telemetryczna
W celu rozpoznania dynamiki transportu oraz miejsc depozycji grubego rumoszu drzewnego w
rzece górskiej o szerokości koryta większej od wysokości nadrzecznych drzew, w 17-km odcinku
Czarnego Dunajca prowadzono badania z wykorzystaniem czterech metod (Mikuś i in., 2016). W latach
2001 i 2011 wykonano inwentaryzację rumoszu drzewnego w rzece. Wyniki obu inwentaryzacji
wskazały na wprost proporcjonalną zależność liczby i średniej masy form depozycyjnych drewna oraz
całkowitego i jednostkowego ładunku drewna od szerokości rzeki, co odzwierciedla preferencyjną
depozycję drewna w czasie wezbrań w szerokich segmentach rzeki (ryc. 1). W 2011 roku zanotowano
większą liczbę form depozycyjnych drewna przy znacznie mniejszej średniej i całkowitej masie tych
form w porównaniu do 2001 roku. Pomimo różnych bezwzględnych ilości grubego rumoszu drzewnego
stwierdzonych w czasie tych inwentaryzacji ogólne rozmieszczenie drewna w rzece było takie samo.
Małe ilości drewna zdeponowanego w wąskim, uregulowanym korycie rzeki były efektem niewielkiej
dostawy powalonych drzew z umocnionych brzegów i braku warunków sprzyjających depozycji
drewna. Natomiast w szerokim, wielonurtowym odcinku Czarnego Dunajca łatwo dochodzi do
depozycji grubego rumoszu drzewnego. Szybki wzrost szerokości przepływów wezbraniowych tuż
poniżej końca wąskiego, uregulowanego odcinka rzeki skutkuje depozycją znacznych ilości drewna
przynoszonego z wyższych odcinków na krótkim dystansie w obrębie szerokiego, wielonurtowego
odcinka.
Kolejnym źródłem informacji o dynamice grubego rumoszu drzewnego w rzece górskiej były
obserwacje wegetatywnej regeneracji nieobumarłych drzew i krzewów zdeponowanych na łachach
korytowych w wielonurtowym odcinku rzeki. Lasy łęgowe nad Czarnym Dunajcem, złożone głównie
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z olchy szarej i wierzb, są źródłem rumoszu drzewnego, którego znaczna część po depozycji na łachach
zakorzenia się w osadach i wypuszcza pędy, dając początek inicjalnym kępom (ryc. 2) efektywnie
wychwytującym drobnoziarniste rumowisko z wód wezbraniowych. Część rumoszu drzewnego
zdeponowanego na czołach starszych kęp wypuszcza pędy, co prowadzi do doprądowego rozwoju kęp.
Wyrastające na czołach kęp wierzby utrwalają zalegający między nimi rumosz drzewny
i przeciwdziałają jego remobilizacji w czasie mniejszych wezbrań. Wegetatywna regeneracja rumoszu
drzewnego odgrywa dużą rolę w jego stabilizacji w szerokim korycie wielonurtowym, gdzie kępy
występują licznie, w mniejszym stopniu wpływa na stabilizację rumoszu drzewnego w stosunkowo
wąskim korycie wielonurtowym z nielicznymi kępami, natomiast w wąskim, uregulowanym korycie
jednonurtowym nie dochodzi do trwałego formowania się kęp.
Istotnych informacji o transporcie i depozycji grubego rumoszu drzewnego dostarczyło
modelowanie numeryczne. Dwuwymiarowy model numeryczny umożliwiający symulację przepływu
i ruchu kłód zastosowano do określenia czynników kontrolujących transport i depozycję kłód w dwu
odcinkach rzeki o odmiennej morfologii: z wąskim i głębokim korytem jednonurtowym oraz z szerokim
i płytkim korytem wielonurtowym. Wyniki pokazały, że znacznie większy odsetek wszystkich kłód
dostających się do koryta powyżej badanego odcinka podlega transportowi w odcinku jednonurtowym
niż w wielonurtowym, zaś w odcinku wielonurtowym zachodzi depozycja większości kłód. Głównym
czynnikiem kontrolującym transport drewna w odcinku jednonurtowym jest długość kłód, a w odcinku
wielonurtowym ich średnica. Analizując przebieg fali wezbraniowej wykazano, że maksymalny
transport rumoszu drzewnego zachodzi we wznoszącej fazie wezbrania, a zaraz po przekroczeniu
kulminacji fali intensywność transportu gwałtownie maleje.
Istotne informacje o dynamice rumoszu drzewnego w rzece górskiej uzyskano także w wyniku
eksperymentu terenowego z zastosowaniem technologii telemetrycznej. Podczas 20-letniego
wezbrania z maja 2014 roku dostarczono do rzeki w trzech oddalonych od siebie punktach 30 kłód
olchowych z zamontowanymi radioznacznikami (ryc. 3A). Po przejściu wezbrania przy wykorzystaniu
odbiornika radiowego odnaleziono 80% kłód użytych w eksperymencie (ryc. 3B). Przeprowadzony
eksperyment wykazał dużą zdolność przepływu wezbraniowego do transportu drewna w wąskich,
wciętych lub uregulowanych odcinkach rzeki oraz sprzyjające warunki do depozycji drewna w jej
szerokim, wielonurtowym odcinku. Potwierdza to obserwacje uzyskane w wyniku inwentaryzacji
grubego rumoszu drzewnego po przejściu wezbrania oraz modelowania numerycznego. Eksperyment
telemetryczny wykazał możliwość transportu grubego rumoszu drzewnego na znaczne odległości w
wąskim, jednonurtowym korycie, co ma szczególne znaczenie zwłaszcza w odniesieniu do wciętego
odcinka rzeki, gdzie niewielka liczba umocnień brzegów ułatwia dostawę powalonych drzew do koryta
w czasie wezbrań. Poprzednio o możliwości dalekiego transportu drewna w korycie Czarnego Dunajca
wnioskowano jedynie pośrednio na podstawie stanu zachowania drewna zdeponowanego na początku
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wielonurtowego odcinka, które nosiło ślady znacznej obróbki mechanicznej.
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Ryc. 1. Wykresy rozrzutu dla zależności między bezwzględną i względną szerokością koryta/strefy
aktywnej rzeki a liczbą i średnią masą form depozycyjnych grubego rumoszu drzewnego oraz
całkowitym i jednostkowym ładunkiem drewna w 89 stumetrowych segmentach Czarnego
Dunajca. Wskazano także liniowe zależności między bezwzględną szerokością koryta/strefy
aktywnej rzeki a parametrami grubego rumoszu drzewnego. Linie przerywane przedstawiają
granice przedziału ufności na poziomie 95%. Względna szerokość koryta to iloraz szerokości
koryta i wysokości dojrzałych nadbrzeżnych drzew.
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Ryc. 2. 4-letnia kępa inicjalna powstała w wyniku wegetatywnej regeneracji nieobumarłego rumoszu
drzewnego napławionego na łachę żwirową Czarnego Dunajca w czasie wezbrania z 2001 roku

Ryc. 3. (A) Montaż radionadajników w olchowych kłodach. (B) Poszukiwanie oznakowanych kłód po
przejściu wezbrania z maja 2014 roku za pomocą odbiornika radiowego TRX 1000WR oraz
anteny kierunkowej Yagi
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Stanowisko 13: Czarny Dunajec, Czarny Dunajec
Współrzędne: N 49°26’02.13” E 19°51’19.73”

Analiza zmian hydromorfologicznej jakości rzeki górskiej w ciągu
ostatnich 60 lat na podstawie zdjęć lotniczych
Hanna Hajdukiewicz, Bartłomiej Wyżga
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, al. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków
Słowa kluczowe: hydromorfologiczna jakość rzeki, zdjęcia lotnicze, parametry siedliskowe
Hydromorfologiczna jakość rzek polskich Karpat uległa od drugiej połowy XIX wieku znacznym
zmianom w wyniku różnorodnych działań człowieka. W kilku odcinkach Czarnego Dunajca
wielonurtowe koryto rzeki zostało w toku prac regulacyjnych zastąpione jednonurtowym,
wyprostowanym i znacznie zwężonym korytem o umocnionych brzegach. Zmianie planarnej geometrii
koryta towarzyszyło wcinanie się rzeki, do czego przyczyniła się eksploatacja żwiru z koryta, którą w
latach 50. i 60. w niektórych odcinkach rzeki prowadzono na wielką skalę. Zmiany hydromorfologicznej
jakości Czarnego Dunajca zrekonstruowano na podstawie (i) ortofotomap utworzonych w wyniku
ortorektyfikacji archiwalnych zdjęć lotniczych z kolejnych dziesięcioleci drugiej połowy XX wieku oraz
(ii) gotowych ortofotomap z 2002 i 2009 roku. Analiza tych materiałów fotogrametrycznych pozwoliła
na określenie dla danego horyzontu czasowego liczby i szerokości koryt małej wody, zasięgu
i zróżnicowania wynurzonych powierzchni (łachy, kępy) w obrębie strefy aktywnej rzeki, jak również
występowania skalnego, aluwialnego lub skalno-aluwialnego dna koryta. Określono występowanie lub
brak zadrzewienia strefy nadbrzeżnej oraz sposób użytkowania terenów nadrzecznych. Ustalono także
liczbę poprzecznych budowli hydrotechnicznych przypadających na 1 km długości koryta rzeki oraz
procent umocnionych brzegów koryta. Analizy tych cech hydromorfologicznych przeprowadzono dla 6
odcinków badawczych Czarnego Dunajca, porównując uzyskane dane pomiędzy kolejnymi
analizowanymi latami.
W drugiej połowie XX wieku we wszystkich analizowanych odcinkach Czarnego Dunajca doszło
zarówno do znacznego zmniejszenia się szerokości strefy aktywnej rzeki, jak i zmniejszenia się
zróżnicowania tej szerokości w obrębie poszczególnych odcinków (ryc. 1). Zmniejszanie się szerokości
strefy aktywnej rzeki odbyło się przede wszystkim kosztem udziału wynurzonych elementów rzeki –
łach bocznych i śródkorytowych oraz kęp (ryc. 1). Zmiany te, wraz z przekształceniem wielonurtowego
koryta Czarnego Dunajca w koryto jednonurtowe, wiązały się z wyraźnym zmniejszeniem
zróżnicowania siedliskowego rzeki, prowadząc do pogorszenia jej hydromorfologicznej jakości. W ciągu
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ostatnich 60 lat z biegiem rzeki postępowało przekształcanie aluwialnego dna Czarnego Dunajca w dno
skalne. Proces ten objął cztery górne odcinki rzeki, w obrębie których prowadzono intensywną
eksploatację rumowiska dennego. Eksploatacja dużych otoczaków z dna rzeki powodowała odsłanianie
drobniejszych frakcji materiału dennego, co ułatwiało ich uruchamianie i przemieszczanie w dół rzeki.
Odsłanianie skalnego dna koryta skutkowało znacznym zmniejszeniem zasięgu występowania strefy
hyporeicznej niezbędnej do funkcjonowania większości organizmów rzecznych. Zmianą, która
korzystnie wpłynęła na hydromorfologiczną jakość rzeki w ciągu ostatnich 6 dziesięcioleci był istotny
wzrost udziału zadrzewionych brzegów, jak również wzrost udziału lasów w obszarze nadrzecznym
(ryc. 2) we wszystkich odcinkach rzeki. Z kolei, przegrodzenie koryta Czarnego Dunajca stopniami w
pięciu spośród sześciu analizowanych odcinków rzeki, w tym zwłaszcza wybudowanie ponad 30 stopni
w odcinku 4, przerwało możliwość migracji organizmów rzecznych wzdłuż biegu rzeki, powodując
znaczne pogorszenie jej hydromorfologicznej jakości. Hydrotechniczna zabudowa znacznej części
brzegów Czarnego Dunajca, jaka nastąpiła w ostatnich 60 latach w niemal wszystkich jego odcinkach,
w znacznym stopniu ograniczyła boczną migrację koryta, a w rezultacie pogorszyła hydromorfologiczną
jakość rzeki.
W 4 odcinku Czarnego Dunajca pomiędzy Koniówką i Wróblówką w drugiej połowie XIX wieku
oraz w latach 1975-1980 notowano pięć gatunków ryb: pstrąga potokowego, głowacza pręgopłetwego,
strzeblę potokową, śliza i lipienia, natomiast w 2006 roku stwierdzono tylko dwa pierwsze z tych
gatunków (Wyżga i in., 2009). Badania ichtiofauny przeprowadzone w 2006 roku w przekrojach
cechujących się niską jakością hydromorfologiczną oraz w przekrojach o dużej jakości
hydromorfologicznej wskazały na statystycznie istotne różnice liczby gatunków oraz osobników ryb
pomiędzy tymi przekrojami. Stwierdzono wówczas wysoce istotne statystycznie wykładnicze
zależności liczby gatunków i osobników ryb od hydromorfologicznej jakości rzeki – zarówno bogactwo
gatunkowe, jak i liczebność ichtiofauny wzrastały nieliniowo wraz z poprawą hydromorfologicznej
jakości rzeki (Wyżga i in., 2009).
Badania zespołów bezkręgowców dennych przeprowadzone w 2008 roku w odcinkach 4 i 5
wskazały na występowanie większej liczby taksonów w przekrojach wielonurtowych niż w przekrojach
jednonurtowych (Wyżga i in., 2011). W toku tych badań stwierdzono wysoce istotną liniową zależność
liczby taksonów bezkręgowców dennych od liczby koryt małej wody w przekroju rzeki, bowiem stopień
złożoności sieci przepływu w rzece integrował wpływ różnic wielu fizycznych charakterystyk
siedliskowych pomiędzy przekrojami jedno- i wielonurtowymi (Wyżga i in., 2011).
Przeprowadzona analiza zmian hydromorfologicznych cech Czarnego Dunajca wskazała na
pogorszenie się hydromorfologicznej jakości rzeki w ciągu ostatnich 60 lat. Znalazło to odzwierciedlenie
w zmniejszeniu liczebności i bogactwa gatunkowego ichtiofauny oraz zróżnicowania taksonomicznego
makrozoobentosu w jednonurtowych odcinkach rzeki. Jedynie wzrost udziału lasów w obszarze
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nadrzecznym oraz zadrzewionych brzegów rzeki pozytywnie wpłynął na jej hydromorfologiczną jakość,
jakkolwiek wpływ tych zmian na funkcjonowanie rzecznej biocenozy jest większy w odcinkach
pozbawionych ingerencji człowieka, bądź tam, gdzie zmiany antropogeniczne były niewielkie. We
wciętych i uregulowanych odcinkach rzeki możliwość dostawy rumoszu drzewnego z erodowanych
zalesionych brzegów koryta jest bowiem o wiele mniejsza niż w odcinkach, w których rzeka swobodnie
kształtuje swoje koryto.

Badania

przeprowadzono

w

ramach

projektu

badawczego

UMO-2015/19/N/ST10/01505

finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
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Ryc. 1. Średnia, maksymalna i minimalna szerokość strefy aktywnej rzeki (A) oraz średnia szerokość
elementów strefy aktywnej rzeki (B) w sześciu badanych odcinkach Czarnego Dunajca w
kolejnych dziesięcioleciach drugiej połowy XX wieku i początku XXI wieku
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Ryc. 2. Zmiany zalesienia obszaru nadrzecznego Czarnego Dunajca w latach 1954-2009 na przykładzie
odcinka 4 pomiędzy Koniówką a Czarnym Dunajcem
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Stanowisko 14: Czarny Dunajec, Wróblówka
Współrzędne: N 49°27’50.018” E 19°53’55.996”

Przyjazna dla środowiska metoda ograniczenia zagrożenia
powodziowego w dynamicznej rzece górskiej
Paweł Mikuś1, Bartłomiej Wyżga1, Artur Radecki-Pawlik2, Joanna Zawiejska3, Antoni
Amirowicz1, Paweł Oglęcki4
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Słowa kluczowe: koryto wielonurtowe, erozja brzegu, zagrożenie powodziowe, gruby rumosz
drzewny
Migracja koryta rzeki górskiej może stwarzać zagrożenie erozyjne dla infrastruktury
i zabudowań na dnie doliny. Nieuregulowany, wielonurtowy odcinek Czarnego Dunajca w jego
środkowym biegu cechuje się odmiennymi tendencjami rozwojowymi w czasie dużych wezbrań
i w okresach z niewielkimi wezbraniami. W okresach bez dużych wezbrań główne koryto formuje zakola
o stosunkowo niewielkim promieniu, a pozostałe roztoki funkcjonują jako koryta przelewowe. W czasie
dużych wezbrań zakola głównego koryta są przecinane, a główne koryto uzyskuje prosty przebieg.
Dłuższe okresy pozbawione dużych wezbrań mogą skutkować rozwojem zakoli o dużej amplitudzie.
Sytuacja taka miała miejsce w 2011 roku, gdy podcięcie erozyjne w obrębie jednego z zakoli znalazło
się w odległości ok. 50 m od lokalnej drogi. Aby zapobiec dalszej erozji, lokalne władze wodne
zaproponowały utworzenie przekopu z umocnionymi brzegami, przecinającego zalesioną szyję zakola,
oraz przegrodzenie dotychczasowego głównego koryta kamienną ostrogą (ryc. 1).
Takie rozwiązanie wpłynęłoby jednak niekorzystnie na środowisko i nie uzyskało akceptacji
RDOŚ. Ten odcinek rzeki charakteryzuje się dużą liczebnością i bogactwem gatunkowym ryb oraz
dużym bogactwem taksonomicznym bezkręgowców dennych, co odzwierciedla znaczne zróżnicowanie
fizycznych warunków siedliskowych w wielonurtowym korycie. Odcinek rzeki cechuje się wysoką
jakością hydromorfologiczną i może być uznany za odcinek referencyjny dla działań rewitalizacyjnych
podejmowanych w rzekach karpackich. Regulacja tego odcinka spowodowałaby nieuchronnie
pogorszenie stanu ekologicznego rzeki, byłaby więc działaniem niezgodnym z wymogami Ramowej
Dyrektywy Wodnej UE.
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Ponadto, wielonurtowy odcinek w środkowym biegu rzeki przechwytuje znaczą część grubego
rumoszu drzewnego transportowanego przez wody powodziowe z wyżej położonych odcinków,
a zatrzymywany tu rumosz w rezultacie nie dociera do położonych poniżej, zagospodarowanych części
doliny. Funkcje retencyjne tego odcinka wynikają m.in. z obecności wąskich koryt bocznych, w których
rumosz drzewny jest łatwo zatrzymywany (ryc. 2). Zastąpienie sieci wąskich roztok szerokim korytem
regulacyjnym uniemożliwiłoby „odfiltrowywanie” grubego rumoszu drzewnego z wód powodziowych
i ułatwiło jego dalszy transport do zagospodarowanych odcinków doliny, gdzie jego nagromadzenia
mogłyby stwarzać znaczne zagrożenie powodziowe.
W tej sytuacji zaproponowano odmienne rozwiązanie mające na celu zmniejszenie ryzyka
dalszej erozji brzegu w pobliżu drogi (Mikuś i in., 2016). Polegało ono na udrożnieniu bocznych roztok
znajdujących się w pobliżu szyi zakola, których wloty były zatamowane żwirem lub grubym rumoszem
drzewnym. Uaktywnienie przepływu w tych korytach, cechujących się większym spadkiem,
spowodowałoby odcięcie i porzucenie głównego koryta znajdującego się najbliżej zagrożonej drogi.
Rozwiązanie to uzyskało akceptację władz wodnych i zostało zastosowane jesienią 2011 roku, a jego
koszt wyniósł 36 000 zł – kilkakrotnie mniej niż w przypadku regulacji tego odcinka rzeki. Udrożnienie
wlotów do czterech bocznych roztok umożliwiło skierowanie do nich przepływu z głównego koryta.
(ryc. 3). Bezpośrednio poniżej wlotów do udrożnionych roztok wykonano deflektory z materiału
żwirowego (ryc. 3), które miały kierować wody wezbraniowe do tych roztok i tym samym ułatwić
porzucenie zakola głównego koryta.
Po wprowadzeniu tego rozwiązania ustalono parametry hydrauliczne i skład zespołów ryb
i bezkręgowców dennych w przekrojach rzeki zlokalizowanych powyżej oraz w środku zakola głównego
koryta, a następnie dane te porównano z wynikami takich badań wykonanych w tych przekrojach
w poprzednich latach. Pomiary hydrauliczne potwierdziły, że wprowadzone rozwiązanie pozwoliło
na przesunięcie głównego nurtu o największej średniej prędkości i naprężeniu ścinającym z koryta
położonego najbliżej drogi do koryta najbardziej od niej oddalonego. Badania fauny wskazały, że
reaktywacja przepływu w bocznych korytach była korzystna dla zespołów ryb i bezkręgowców
dennych, wpływając na wzrost ich różnorodności w tym odcinku rzeki.
W maju 2014 roku na Czarnym Dunajcu wystąpiło wezbranie o 20-letnim okresie
powtarzalności, w wyniku którego nastąpiło odcięcie zakola dawnego koryta głównego, a większa część
przepływu została skierowana do jednej z udrożnionych roztok (ryc. 4). Jednakże awulsja głównego
koryta w obrębie zakola położonego powyżej ponownie spowodowała zagrożenie drogi, tym razem
w innym miejscu (ryc. 4).
Zaproponowane i wprowadzone w życie, przyjazne środowisku rozwiązanie pozwoliło
na przeniesienie większości przepływu z dala od zagrożonej wcześniej drogi bez negatywnych skutków
dla fauny wodnej i fizycznych warunków siedliskowych w tym odcinku rzeki. Jednocześnie rozwiązanie
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to było znacząco mniej kosztochłonne niż konwencjonalne rozwiązania hydrotechniczne, pozwoliło
także na utrzymanie funkcji odcinka jako swoistej „pułapki” na rumosz drzewny transportowany
z wyższych odcinków rzeki. Jednakże, biorąc pod uwagę dużą niestabilność układu koryt
w wielonurtowym odcinku rzeki, nieco lepszym podejściem mogłoby być tutaj jedynie lokalne
umocnienie

zagrożonego

brzegu

przy

jednoczesnym

unikaniu

jakichkolwiek

interwencji

hydrotechnicznych w obrębie strefy aktywnej rzeki.
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Ryc. 1. Zagrożenie erozyjne dla lokalnej drogi spowodowane boczną migracją głównego koryta w
wielonurtowym odcinku Czarnego Dunajca we Wróblówce (sytuacja z września 2011 roku) i
planowane tu prace regulacyjne
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Ryc. 2. W wąskich korytach w wielonurtowym odcinku rzeki łatwo dochodzi do depozycji grubego
rumoszu drzewnego przenoszonego przez wody wezbraniowe, co zapobiega jego dostawie do
zagospodarowanych odcinków dna doliny

Ryc. 3. Przyjazne dla środowiska rozwiązanie ograniczające możliwość erozji lokalnej drogi
zrealizowane w listopadzie 2011 roku. Udrożniono wloty do bocznych koryt odległych od drogi,
a w głównym korycie uformowano żwirowe deflektory kierujące przepływ do udrożnionych
roztok

Ryc. 4. Rozmieszczenie głównych elementów strefy aktywnej rzeki w wielonurtowym odcinku Czarnego
Dunajca stwarzającym zagrożenie erozyjne dla lokalnej drogi (sytuacja z września 2014 roku).
1 – koryta małej wody, 2 – łachy żwirowe, 3 – kępy

~ 112 ~

Stanowisko 15: Skawa, Sucha Beskidzka
Współrzędne: N 49o43’49.09’’, E 19o37’31.54’’

Skawa między Makowem Podhalańskim a Suchą Beskidzką – przykład
samoistnej renaturyzacji koryta rzecznego
Elżbieta Gorczyca, Kazimierz Krzemień, Mateusz Sobucki
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, , ul. Gronostajowa 7, 30-387
Kraków
Słowa kluczowe: samoistna renaturyzacja, depozycja, rola wezbrań
Skawa, rzeka licząca 96,4 km długości, jest prawobrzeżnym, karpackim dopływem Wisły.
Zlewnia Skawy położona jest w obrębie Karpat Zewnętrznych (Beskidów Zachodnich i Pogórza
Karpackiego) oraz Kotlin Podkarpackich – Kotliny Oświęcimskiej (Klimaszewski 1972). Powierzchnia
zlewni wynosi 1160,1 km2. Według K. Klimka (1979) zlewnia Skawy charakteryzuje się największym
udziałem rzeźby górskiej – 95%, spośród wszystkich karpackich dopływów górnej Wisły. Górny odcinek
rzeki położony jest w kotlinnym obniżeniu śródgórskim – Bramie Sieniawskiej (Kotlina Chabówki).
Środkowa część zlewni Skawy znajduje się w obrębie Beskidu Żywieckiego i Średniego (Starkel 1972),
a dolna w obrębie Beskidu Małego, Pogórza Wielickiego i Śląskiego oraz Kotliny Oświęcimskiej.
Przedstawiany odcinek koryta Skawy położny jest między Makowem Podhalańskim a Suchą
Beskidzką. Rzeka wykorzystuje w tym odcinku uskok Makowa. Strefy uskokowe wykorzystywane przez
Skawę wykazywały wyraźne ruchy tektoniczne w ciągu ostatnich 15 tysięcy lat, wiążą się z tym lokalnie
większe spadki koryta i większe natężenie procesów erozyjnych (Zuchiewicz 2010). Koryto w górnym
biegu wycięte jest generalnie w odpornych piaskowcach magurskich i warstwach hieroglifowych.
W badanym odcinku przebieg koryta i stosunkowo duża szerokość doliny może wynikać z osłabienia
piaskowców w strefie uskokowej.
Analizowane koryto Skawy, o długości 2669 m, jest odcinkiem aluwialnym, o krętym przebiegu.
W XIX wieku odcinek ten cechował się przebiegiem wielonurtowym i krętym z dużymi łachami
bocznymi (The First, The Second, The Third Military Survey of Galicia, http://mapire.eu). Pierwsze
regulacje mające na celu zlikwidowanie wielonurtowości koryta rzeki miały miejsce na początku XX
wieku. Zabezpieczenia brzegów wykonano z faszyny i kamienia łamanego. Kolejne regulacje
zrealizowano w latach 70. XX wieku zgodnie z wytycznymi projektu „Regulacja rzeki Skawy w m. Sucha
– Maków Podhalański, 44+750–49+600 km, 1976, Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej, Kraków”.
Wykonano wówczas kompleksową regulację całego odcinka. Koryto zostało zwężone i wyprostowane.
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Wykonane budowle to głównie tamy podłużne posadowione w wodzie i tamy podłużne
z poprzeczkami. Obecnie w korycie nie pozostały żadne ślady z tych budowli. Według danych z RZGW
na początku XXI wieku, przed gwałtownym poszerzeniem badanego odcinka, brzegi koryta były
obudowane: w 66% brzeg prawy i w 25% brzeg lewy. Były to głównie budowle z lat 80. XX wieku, tamy
podłużne siatkowo-kamienne z poprzeczkami oraz opaski siatkowo-kamienne z narzutem z walców.
Budowle te stopniowo były niszczone, proces ten nasilił się zwłaszcza po powodzi w 2001 roku.
Częściowo zniszczone regulacje stwierdzono w korycie w trakcie pierwszego kartowania terenowego
w 2006 roku. W czasie kolejnych kartowań (w latach 2012 i 2014) w korycie znaleziono jedynie resztki
tych budowli, głównie poprzeczek. Zawieszenie budowli regulacyjnych od 1,2 do 1,8 m pozwoliło na
stwierdzenie znacznej erozji wgłębnej w badanym odcinku koryta Skawy.
W ostatnich 20 latach na Skawie obserwuje się zwiększenie częstości wezbrań. W 2001 roku
miało miejsce wezbranie o prawdopodobieństwie wystąpienia Q1% (tab. 1). Od tego wezbrania
rozpoczęła się stopniowa, samoistna renaturyzacja koryta Skawy; m.in. w badanym odcinku.
Pierwszym etapem, jak zauważono wyżej, było niszczenie budowli regulacyjnych. Zniszczenie tam
i opasek pozwoliło na stopniowe poszerzanie koryta, a następnie na stopniowe zwiększanie jego
krętości (ryc. 1). Procesowi temu towarzyszył bardzo duży przyrost form akumulacyjnych – łach
bocznych. W ciągu ośmiu lat badań 8-krotnie wzrosła powierzchnia łach, średnia szerokość koryta
wzrosła ponad 4-krotnie, a maksymalna 3-krotnie (ryc. 2). Znacząco wzrosła także krętość koryta.
Koryto osiągnęło pewien stan równowagi jako koryta krętego z dobrze wykształconym systemem
ploso-przemiał oraz naprzemiennym występowaniem podcięć i łach (ryc. 1). Kolejne wezbrania
utrwalają ten układ i tylko lokalnie go zaburzają, tworząc odcinki wielonurtowe. Analiza profilu
podłużnego badanego odcinka potwierdza regularne odstępy przemiałów i prawdopodobnie dużą
trwałość zrenaturyzowanego systemu korytowego. Interesujący jest także pododcinek wielonurtowy
(ryc. 1). Podział koryta na wielonurtowe powstał w trakcie majowego wezbrania w 2014 roku.
Nastąpiło dociążenie rumowiskiem, konsekwencją czego była bardzo duża depozycja w postaci
masywnego stożka typu sediment slugs (m.in Nicholas i in. 1995; Kasai i in. 2004; Bartley, Rutherfurd
2005), bardzo dobrze widocznego w profilu podłużnym koryta Skawy (ryc. 1). Można przypuszczać, że
dłuższy okres z niewielkimi wezbraniami spowoduje prawdopodobne utrwalenie się jednego z nurtów
i zanik zaburzenia struktury w postaci lokalnej wielonurtowości.
Niezwykle interesujące jest porównanie koryta przedregulacyjnego, na podstawie map
austriackich z XIX wieku, koryta z lat 70. XX wieku, z obecnie funkcjonującym korytem
postregulacyjnym (The First, The Second, The Third Military Survey of Galicia, http://mapire.eu). W XIX
wieku koryto w badanym odcinku było mozaikowe, lokalnie 2–3 nurtowe, miejscami tylko kręte
z rozległymi łachami bocznymi. Pod koniec XIX wieku funkcjonowały tu dwie młynówki. W latach 70.
XX wieku koryto znów, czy też nadal, było wielonurtowe, można to stwierdzić na podstawie bardzo

~ 114 ~

dokładnych planów projektu regulacji koryta Skawy. Po trzydziestu latach funkcjonowania koryta
uregulowanego następuje stopniowa eliminacja regulacji. Koryto zostało pogłębione. Tendencję
do pogłębiania się koryta Skawy można stwierdzić także na podstawie analizy minimalnych stanów
rocznych w profilach wodowskazowych. W punkcie wodowskazowym w Osielcu, czyli powyżej
badanego odcinka koryta, stwierdzono tendencję do pogłębiania, zwłaszcza od 2001 roku. W tym
krótkim czasie koryto wcięło się o ok. 0,5 m. W Suchej Beskidzkiej tendencja do wcinania się jest
widoczna, choć jest ona przemienna z okresami agradacji. Wyraźną tendencję do agradacji można
natomiast stwierdzić w punkcie pomiarowym w Wadowicach, gdzie występuje długi odcinek
depozycyjny. Choć w badanym odcinku koryta nie ma punktu pomiarowego, można założyć, że
od początku XXI wieku miejsce erozji wgłębnej wypiera akumulacja; nastąpiło odwrócenie tendencji
do wcinania na rzecz agradacji.

Ryc. 1. Etapy samoistnej renaturyzacji koryta Skawy (A), profil podłużny badanego odcinka Skawy (B)
(Gorczyca 2016)
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Obecnie badany odcinek koryta Skawy jest akumulacyjny, z rozległymi łachami, lokalnie
wielonurtowy. Rok po wezbraniu w 2014 roku rzeka z układu wielonurtowego utworzyła układ koryta
krętego z dużymi łachami i podcięciami. Kolejne wezbranie, jak to w roku 2017, „odświeżyło” układ
wielonurtowy. Obecnie koryto Skawy na analizowanym odcinku jest korytem krętym, akumulacyjnym
i tylko lokalnie wielonurtowym.

Ryc. 2. Zmiany struktury i morfometrii koryta Skawy w badanym odcinku w latach 2006–2014
(Gorczyca 2016)
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Tabela 1. Przepływ maksymalny Skawy o prawdopodobieństwie przewyższenia Qmax% [m3/s] oraz lata
wystąpienia wezbrań o żądanym prawdopodobieństwie (wg Raportu ISOK)
Stacja
wodowskazowa

Osielec

Przepływ maksymalny
o prawdopodobieństwie
przewyższenia Qmax% [m3/s]
oraz opowiadający im stan
wody H [cm] (wg Raportu
ISOK)
Q10%
HQ10% Q1%
HQ1%
246
322
487
–

Sucha Beskidzka

355

361

659

482

Wadowice

554

500

991

635

Rok
wystąpienia
wody > Q10%

Rok
wystąpieni
a wody
zbliżonej
lub > Q1%

1983, 1996,
1997, 2010
1958, 1960,
1970, 1996,
2014, 2017
1951, 1960,
1970, 1996,
1997

2001
2001, 2010

1958, 2001
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Stanowisko 16: Skawa, Zator
Współrzędne: 49°59’28” N, 19°26’59”E

Anastomozowanie dolnej Skawy w XIX wieku
Karol Witkowski, Jacek B. Szmańda
Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Słowa kluczowe: Skawa, Zator, rzeka anastomozująca, rzeka roztokowa, obszar międzykorytowy
WPROWADZENIE
Termin rzeka anastomozująca wprowadził do literatury Jackson (1834) określając w ten sposób
wielokorytowy system rzeczny, którego koryta rozdzielone są przez wyspy aluwialne (Nanson
i Knighton, 1996). Pierwszy model genetyczny i sedymentacyjny rzeki anastomozującej został
opracowany przez Smitha i Smitha (1980). Ewolucję poglądów na temat rzek anatomozujących,
zaliczanych do rzek rozgałęzionych (ang. anabranching), omówiono w artykule Beechie i innych (2006).
Natomiast do najbardziej znanych klasyfikacji, w których uwzględniana jest rzeka anastomozująca
zaliczyć można klasyfikacje Schumma (1977), Rosgena (1994) oraz Nansona i Knightona (1996).
Odcinki anastomozujące rzek powstają zwykle we fragmentach dolin o małym spadku, w
środkowym i dolnym ich biegu. Ponadto spotykane są w kotlinach śródgórskich, dolinach podpartych
przez stożki napływowe (Teisseyre 1992) oraz w strefie krawędziowej jezior proglacjalnych (Zieliński
i Brodzikowski, 1992). Wyróżniane są lateralnie aktywne i stabilne systemy rzek anastomozujących
o żwiro-, piasko- oraz mułodennych dnach koryt, a także o żwirowej, piaszczystej, mułowej,
biogenicznej oraz mieszanej budowie brzegu (Rosgen 1994, Nanson i Knighton 1996).
Celem prezentacji jest omówienie zaniku systemu rzeki anastomozującej spowodowanego
regulacją rzeki oraz charakterystyka budowy obszarów rozdzielających koryta żwirodennej rzeki
anastomozującej na przykładzie fragmentu dna doliny Skawy koło Zatora.
OBSZAR BADAŃ
Dolny bieg Skawy rozpoczyna się w profilu zapory zbiornika retencyjnego w Świnnej Porębie.
Na długości 28 km Skawa płynie pograniczem Pogórza Śląskiego i Wielickiego. Po przyjęciu
największego, lewobrzeżnego, dopływu – Wieprzówki, wpływa do doliny Wisły w Kotlinie
Oświęcimskiej. Współczesny układ korytowy dolnej Skawy jest jednokorytowy jednonurtowy,
z lokalnymi odcinkami wielonurtowymi – pseudomeandrującymi. Obecny układ koryta jest
konsekwencją serii kampanii regulacyjnych prowadzonych od początku XX wieku.

~ 118 ~

REGULACJA KORYT SKAWY
Pierwsze systematyczne regulacje zrealizowano w korycie Skawy w pierwszym dziesięcioleciu
XX wieku (Ingarden, 1910). Zlikwidowano wówczas koryto rozproszone, posiadające w dolnym biegu
nawet kilkuset metrowej szerokości odcinki. Trasę regulacyjną zbudowano wykorzystując tamy
podłużne na małą wodę, co było typowym zabiegiem dla rzek karpackich, odmiennym od stylu regulacji
Wisły, gdzie wykorzystywano ostrogi (Matakiewicz, 1923). W całym dolnym biegu Skawy zlikwidowano
wówczas kilkanaście odcinków roztokowych (Witkowski, 2017).
ZMIANY UKŁADU KORYT
Zmiany układu koryt Skawy w analizowanym odcinku prześledziliśmy w oparciu o mapy
archiwalne (Ryc. 1): (1) drugie zdjęcie topograficzne Imperium Habsurskiego dla Galicji i Bukowiny z lat
1861-64, (2) mapy katastralnej miasta Zator z 1903 r. oraz (3) niemiecką mapę topograficzną
na podkładzie WIG z 1943 r. Wyróżniliśmy trzy etapy zmian układu koryt: (1) etap anastomozowania
koryt roztokowych w połowie XIX w., (2) etap anastomozowania koryt krętych z odcinkami
roztokowymi na przełomie XIX i XX w., (3) etap skrępowanego meandrowania koryta uregulowanego
w połowie XX w.
Wykorzystując metodę morfometrycznej klasyfikacji form korytowych i dolinnych (Teisseyre,
1991) wyodrębniliśmy odcinek dolnej Skawy pod Zatorem, w którym w XIX w. znajdowało się kilka
obszarów międzykorytowych (ryc. 1.). Na podstawie analizy morfometrycznej do badań
wytypowaliśmy największą formę dna doliny, której powierzchnia w latach 60. XIX w. sięgała 0,47 km2,
szerokość 450 m, a długość 1840 m. Na początku XX w. została ona rozcięta i zmniejszona. Południowa
jej część została włączona w obręb lewobrzeżnej równiny zalewowej, czego przyczyną było odcięcie
od aktywnego koryta Skawy opływającego ją od południowego-zachodu koryta roztokowego.
W połowie XX w. zmniejszony wcześniej obszar międzykorytowy został włączony do prawobrzeżnej
równiny zalewowej, a funkcjonujące na przełomie wieków koryto północno-zachodnie zanikło. Koryto
współczesnej Skawy rozcina przez środek obszar międzykorytowy, zaznaczony na mapie katastralnej
miasta Zator z 1903 r.
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Ryc. 1. Przebieg koryt Skawy w okresie od 1861 r. do 1943 r.

SEDYMENTACJA W OBSZARACH MIĘDZYKORYTOWYCH
Badany obszar międzykorytowy był utrwalony. Współczesna jego powierzchnia do głębokość
100-120 cm przykryta jest głównie materiałem drobnoziarnistym lub diamiktonowym (ryc. 2, 3).
Trwałości obszaru międzykorytowego w XIX w. dowodzi również analiza pokrycia terenu. Obszar ten
pokryty był w południowej części lasem, a w północnej płatami roślinności krzewiastej i drzewiastej. W
jego części centralnej znajdowały się zabudowania. Powstanie odcinka anastomozującego koryta
Skawy mogło być związane z wielką powodzią 1580 r., która zniszczyła wieś Wiglowice (Witkowski i
Wysmołek, 2013), znajdującą się prawdopodobnie na miejscu późniejszego, XIX-wiecznego obszaru
międzykorytowego.
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Budowę geologiczną analizowanego obszaru reprezentują dwa profile: (1) profil litofacjalny
WIG (ryc. 2) i (2) spekralny profil uziarnienia wykonany na podstawie sondowania ręcznego i wyników
analiz laboratoryjnych ZAT (Ryc. 3)
Profil litofacjalny Wiglowice - WIG (ryc. 1, 2) składa się z czterech jednostek sedymentacyjnych:
J1 – jednostki osadów powodziowych: warstw osadów mułkowych (Fm) i piaszczystych (Fm) oraz
dwóch zestawów rytmitu powodziowego (SFrt), J2 – jednostki osadów powodziowych pozakorytowych
lub korytowych, naprzemianległych warstw diamiktonu żwirowego o zwartym szkielecie ziarnowym
(DGm) oraz zaburzonych poprzez dyslokację w skośne położenie warstw mułku masywnego
z megaklastami żwiru (FmG), aluwia te powstały podczas przepływów wysokoskoncentrowanych lub
typy plastyczno-lepkiego płynięcia płynu o gęstości podobnej do spływów kohezyjnych, J3 – jednostki
osadów korytowych, żwirów masywnych z imbrykacją (Gm) i soczewek piasków warstwowanych
riplemarkowo (Sr), w asocjacji z mułkami masywnymi (Fm), J4 – jednostki osadów podłoża, siwych iłów
masywnych (Fcm), prawdopodobnie preglacjlanych glin zlodowacenia Sanu, zwanych glinami
strychackimi (Książkiewicz 1951, Bober i in. 1980).
Profil spektralny Zator - ZAT (ryc. 1, 3) składa się z: (1) od stropu z ok. 10 cm warstwy mułku,
następnie (2) ok. 40 cm warstwy mułku piaszczystego i (3) w spągu na głębokości 50-120 cm z warstwy
piasku mułkowego. W profilu zaznacza się tendencja stopniowego zmniejszania się średnicy ziarna ku
stropowi, za wyjątkiem wyraźnego wzrostu udziału frakcji piasku drobnoziornistego na głębokości
70-90 cm i znacznego wzrostu udziału frakcji mułku średniego i grubego na głębokości 40-60 cm.
Na podstawie zaobserwowanej tendencji oraz na podstawie zmiany wartości średniej średnicy ziaren
(Mz) badanych aluwiów (ryc. 3), można wnioskować, że w tym miejscu równiny zalewowej zapisane
zostały powodzie o niskiej energii przepływu z tendencją do coraz mniejszej prędkości sedymentacyjnej
(Vs), fluktuującej w zakresie 7-8 cm/s podczas depozycji piasku mułkowego i 4-5 cm/s przy depozycji
mułku piaszczystego (Vs wg Kostera, 1978).
Wyniki badań sedymentologicznych wskazują na złożoną budowę obszaru międzykorytowego,
który powstał w wyniku depozycji osadów przy przepływach o różnej energii, w tym głównie
niskoenergetycznych przepływach pozakorytowych i lokalnie powodziowych przepływach wysoko
skoncentrowanych o charakterze płynięcia płynu plastyczno-lepkiego.
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Ryc. 2 . Profil litofacjalny
Objaśnienia kodu litofacjalnego w tekście
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Ryc. 3. Profil spektralny uziarnienia
Objaśnienia: a – udział procentowy frakcji w przedziale co 0,25 phi, b – typ osadu, 1- mułek, 2 mułek
piaszczysty, 3 – piasek mułkowy
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Stanowisko 17: Chechło, Żarki
Współrzędne: 50°04'55.2"N 19°22'00.8"E

Zmiany koryta w wyniku osiadania terenu spowodowanego
eksploatacją górniczą
Dariusz Ciszewski1, Mateusz Sobucki2
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Słowa kluczowe: Chechło, eksploatacja górnicza, niecka osiadania, osady rzeczne
Osiadanie terenu spowodowane działalnością człowieka związane jest najczęściej z poborem
wód podziemnych lub eksploatacją górniczą. Jest to powolny proces o wartościach od kilku milimetrów
do kilkudziesięciu centymetrów rocznie. W formujących się nieckach osiadania uszkodzeniu ulegają
budynki, drogi i infrastruktura techniczna.
Chechło to lewobrzeżny dopływ Wisły o długości około 23 km. Jego zlewnia ma powierzchnię
niespełna 120 km2 i znajduje się w większości na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny KrakowskoCzęstochowskiej. W okolicy miejscowości Żarki, w dnie doliny Chechła powstały w wyniku podziemnej
eksploatacji górniczej dwie niecki osiadania o średnicy kilkuset metrów każda (ryc. 1).
W górnej niecce zalane zostało całe dno doliny o szerokości 120-150 m, na długości ponad 350 m.
W dolnej niecce, która zaczęła formować się na początku lat 1990, przekształcenia objęły odcinek dna
doliny o długości około 500 m i szerokości 100-150m. Obecnie znaczna część niecki jest wypełniona
osadami rzecznymi; zalane wodą jest około 30% powierzchni odcinka a pozostałą część stanowią
w większości obszary podmokłe.
Badania zostały przeprowadzone w odcinku Chechła o długości około 1 km, który objął dolną
nieckę wraz z przyległymi odcinkami powyżej i poniżej niecki. Wykonane zostały powtórzone pomiary
geodezyjne w 18 przekrojach poprzecznych oraz jednokrotne pomiary profilu podłużnego zwierciadła
wody w czasie stanów niskich (ryc. 2). Osady zbadano w czterech profilach w strefie przykorytowej:
jednym w górnej części niecki powyżej strefy podmokłej, dwóch wewnątrz niecki i jednym około 150
m poniżej niecki. W pobranych próbach osadów zbadano rozkład uziarnienia przy użyciu laserowego
miernika Mastersizer 3000, określono stratę żarową w temperaturze 550°C, oraz zawartość cynku
metodą AAS.
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Ryc. 1. Lokalizacja niecek osiadania
Średni spadek podłużny w badanym odcinku koryta wynosi niespełna 0,7‰ i waha się lokalnie
od 0,3‰ do 2‰. W pierwszej części odcinka (profile 1-5) koryto wykazuje tendencję do wcinania
i lokalnie erozji bocznej. Poniżej przekroju 3, w profilu podłużnym wyraźnie zaznacza się załom, który
stanowi początek lokalnej, związanej z osiadaniem krzywej erozyjnej. Załom ten prawdopodobnie
migrował w górę koryta w czasie formowania się niecki osiadań. W dolnej części niecki (przekroje 613) dominuje akumulacja; szerokość koryta wzrasta, a głębokość zmniejsza się. Poniżej niecki
(przekroje

14-16)

dominuje

erozja

wgłębna,

a

koryto

z

biegiem

staje

się

węższe

i głębsze, by na wysokości przekrojów 17-18 osiągnąć stan równowagi charakterystyczny dla odcinków
transportacyjnych (ryc. 2).
W obrębie niecki wyróżnić można dwie główne strefy sedymentacyjne. Strefa podmokła
zajmuje większość niecki; zachodzi w niej sedymentacja zbiornikowa, głównie materii organicznej
in-situ. Osady te występują między innymi w profilu CIV na głębokości 90-120 cm. Drugą strefę
stanowią koryto i wały przykorytowe. Spągowa część wałów przykorytowych zbudowana jest
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ze średnio- i drobnoziarnistego piasku, np. w profilach CIII i CVII poniżej głębokości 50 cm. Stropowa
część znajduje się powyżej poziomu wód gruntowych, charakteryzuje się miąższością 30-60 cm
i tworzy wał o szerokości do 15 m; dominują w niej osady pyłowe o wysokiej zawartości materii
organicznej. W profilu CIII dodatkowo osady drobnoziarniste przedzielone są wkładkami piasku, co
potwierdza rolę wezbrań o większej energii w kształtowaniu górnej części niecki. Osady pozakorytowe
w profilu CVIII są wykształcone odmiennie niż w niecce; dominuje tutaj drobny piasek z wkładkami
o nieco drobniejszej frakcji i zawartości materii organicznej nie przekraczającej 30%. We wszystkich
analizowanych profilach stropowa warstwa o miąższości 50-120 cm charakteryzuje się wysokim
zanieczyszczeniem cynkiem, co związane jest z wydobyciem rud cynku i ołowiu w górnej części zlewni
Chechła w ostatnim półwieczu. Wysoka zawartość cynku pozwala zidentyfikować osady akumulowane
współcześnie, w większości po rozpoczęciu osiadania terenu (ryc. 3).

Ryc. 2. Plan sytuacyjny dolnej niecki, wybrane przekroje poprzeczne i profil podłużny
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Ryc. 3. Wyniki analiz uziarnienia, zawartości materii organicznej i zawartości cynku w profilach
zlokalizowanych w różnych częściach niecki i poniżej niecki
Niecki osiadania powstające w dnie doliny powodują tworzenie zbiorników przepływowych lub
inne zmiany struktury koryta i rzeźby równiny zalewowej. Wpływ osiadania terenu na funkcjonowanie
systemu fluwialnego może utrzymywać się przez dziesiątki lat; po ponownym wykształceniu
klasycznego

układu

koryta

i

równiny

zalewowej

wpływ

ten

pozostaje

zapisany

w osadach. Przykład Chechła pokazuje, że w rzece piaskodennej reakcja koryta na osiadanie jest szybka
a jej skutki pozytywnie wpływają na geo- i bioróżnorodność w dnie doliny. Jest to szczególnie istotne
w obszarach silnie przekształconych przez działalność człowieka. Niecki osiadania stanowią również
pułapki sedymentacyjne dla materiału zanieczyszczonego metalami ciężkimi i spowalniają
w ten sposób ich migrację w dół zlewni. Zaprezentowany przykład pokazuje, że likwidacja szkód
górniczych nie zawsze musi polegać na niezwłocznym przywróceniu terenu do stanu sprzed
wystąpienia osiadań i każda tego typu decyzja powinna być poprzedzona analizą lokalnych
uwarunkowań.
Badania zostały wykonane w ramach projektu badawczego NCN 2014/15/B/ST10/03862.
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Wieloterminowe tendencje degradacyjne i agradacyjne polskich koryt
i dolin rzecznych
Leon Andrzejewski1, Wacław Florek2 , Kazimierz Krzemień3 , Ewa Smolska4 , Zbigniew Zwoliński5
1

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2Akademia Pomorska w Słupsku, 3Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie, 4Uniwersytet Warszawski, 5Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
O układzie dolin i koryt rzecznych decydują zarówno czynniki hydrologiczne tj. wahania stanów wody,
natężenie i energia płynącej wody, jak i litologiczne, m.in. budowa geologiczna dna doliny, charakter i
struktura obciążenia rzeki. Współczesne zróżnicowanie systemów fluwialnych jest efektem
długotrwałych, nakładających się procesów przyrodniczych i antropogenicznych zachodzących
w całych dorzeczach oraz w różnych ich fragmentach. Zmiany użytkowania terenu w zlewniach
i bezpośrednia ingerencja w koryta rzeczne spowodowały w ostatnich 50–70 latach bardzo duże
przemiany koryt rzecznych w Polsce. W efekcie tych przemian współczesne koryta rzek charakteryzują
się dużym zróżnicowaniem w obrębie odmiennych stref krajobrazowych i morfogenetycznych Polski.
Nie wszędzie jednak reakcje rzek są tego samego typu. Zróżnicowanie koryt rzecznych na obszarze
Polski nawiązuje wyraźnie do rzeźby odziedziczonej z przeszłości oraz równoleżnikowego układu jej
typów. Koryta rzek polskich są w dużym stopniu uregulowane przy pomocy budowli podłużnych
i poprzecznych, a koryta dużych rzek – dodatkowo obwałowane. W ciągu ostatnich 70 lat uległy one
bardzo dużym przeobrażeniom na skutek ingerencji człowieka bezpośrednio w ich systemy, jak również
na skutek zmian użytkowania terenu. Efektem tego oddziaływania jest bardzo duża erozja wgłębna
w korytach rzek karpackich. Materiał klastyczny wynoszony z nich jest współcześnie deponowany
w obrębie międzywala Wisły w Kotlinie Sandomierskiej w rejonie Sandomierza. Wiele odcinków koryt
uprzednio uregulowanych, na skutek braku dalszej antropopresji podlega spontanicznej renaturyzacji.
Lokalnie proces ten jest przyspieszany dzięki aktywności bobrów. W strefie staroglacjalnej stabilność
tektoniczna podłoża oraz zróżnicowanie litologiczne pokryw czwartorzędowych spowodowały,
że profile podłużne den dolin w relatywnie długim czasie dostosowały się do lokalnych i regionalnych
baz erozyjnych. Rzeki tej strefy rozcinają najczęściej luźne utwory czwartorzędowe co powoduje, że
współczesne koryta aluwialne mają zwykle charakter piaskodenny lub rzadziej żwirodenny.
Porównując zróżnicowanie współczesnych systemów korytowych w tej strefie do obszaru
młodoglacjalnego oraz gór i wyżyn można stwierdzić, że jest ono względnie najmniejsze. W dnach dolin
strefy młodoglacjalnej obserwuje się zjawisko nakładania się dwóch przeciwstawnych tendencji,
a mianowicie coraz głębszego przerabiania aluwiów korytowych, głównie w czasie przepływów
pełnokorytowych i nadbudowywania równin zalewowych osadami pozakorytowymi. W dnach dolin
o małych spadkach (pradolinach, dolinach marginalnych) zachodzą zwykle procesy narastania pokryw
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wezbraniowych i sedymentacji materii organicznej. W korytach rzek przepływających przez równiny
biogeniczne, wypełniające różne zagłębienia (rynny polodowcowe, zagłębienia wytopiskowe), zachodzi
natomiast zjawisko stopniowej wymiany tych utworów na aluwia rzeczne.

Sezonowość odpływu ze zlewni Bystrzanki w latach 1971-2015
Witold Bochenek
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Stacja Badawcza w Szymbarku
38-311 Szymbark 430, e-mail: witold.bochenek@zg.pan.krakow.pl
Rozkład odpływu rzecznego w ciągu roku jest zróżnicowany w kolejnych latach i uzależniony od
czynników przyrodniczych (wysokość i przestrzenny rozkład opadów, wielkość parowania terenowego,
stan retencji w zlewni) oraz antropogenicznych (zmiany pokrycia terenu i rodzaju użytkowania, pobór
wody do celów gospodarczych). Miary sezonowości odpływu są powszechnie stosowane przez
hydrologów, również na obszarze Karpat Zachodnich (Soja 2002; Jokiel i Tomalski 2017). W niniejszym
opracowaniu sezonowość odpływu scharakteryzowano za pomocą następujących wskaźników:
terminu połowy odpływu (TPO), indeksu sezonowości (IS), wskaźnika pory koncentracji (WPK).
Pierwszy z wymienionych wskaźników jest obliczany na podstawie średniego dobowego przepływu,
natomiast dwa pozostałe - na podstawie średniego miesięcznego przepływu. Do obliczeń wykorzystano
dane zebrane w profilu wodowskazowym zamykającym zlewnię Bystrzanki (13 km2), położoną na
pograniczu Beskidu Niskiego i Dołów Jasielsko-Sanockich (Starkel 1972). W zlewni tej występują
beskidzkie i pogórskie cechy krajobrazu (Gil 1979).
Średnia data osiągnięcia 50% odpływu rocznego (TPO) przypadła na 19 kwietnia. Data ta o ok.
10-30 dni wyprzedza średni TPO obliczony dla wybranych rzek karpackich, obliczony dla ostatnich 5060 lat (Jokiel i Tomalski 2017). Różnica ta jest skutkiem szybszej reakcji odpływowej, z małej (13 km 2),
pogórsko-beskidzkiej zlewni w stosunku do zlewni analizowanych przez autorów wspomnianego
opracowania, o powierzchni co najmniej kilkuset km2.
Średnia wartość indeksu sezonowości IS wyniosła 36,9 % i świadczy o większym
„skoncentrowaniu” w ciągu roku odpływu niż opadu (IS opadu =29,1%). IS obliczony dla odpływu
ze zlewni Bystrzanki był wyższy od obliczonego dla większości rzek karpackich (Jokiel i Tomalski 2017)
i rzek nizinnych (Jokiel i Stanisławczyk 2016). Przyczyna tkwi w małej bezwładności zlewni w reakcji na
dostawę wody (opad lub roztopy).
Obliczany wspólnie z IS, wskaźnik pory koncentracji (WPK) przypadł na 20 kwietnia i był zbieżny
z TPO, którego średnia data przypadła na 19 kwietnia. Zakres zmienności WPK, zamknął się w bardzo
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szerokim przedziale czasu, między 29 grudnia a 2 października, a współczynnik zmienności Cv - 39,3%,
był znacząco wyższy od obliczonego dla rzek karpackich (Jokiel i Tomalski 2017). Prawdopodobną
przyczyną wysokiej wartości Cv było położenie badanej zlewni w strefie rozdzielającej reżim odpływu
zachodniej (bardziej oceaniczny, z przewagą odpływu w letnim półroczu hydrologicznym) i wschodniej
(bardziej kontynentalny, z przewagą odpływu w zimowym półroczu hydrologicznym) części Karpat
Polskich (Ziemońska 1973), uwarunkowany w dużym stopniu zróżnicowaniem klimatycznym obydwu
części (Obrębska- Starklowa 1977).
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Rzeki karpackie – stan obecny a możliwości samoistnej renaturyzacji
koryt
Elżbieta Gorczyca, Kazimierz Krzemień, Mateusz Sobucki
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 7, 30-387
Kraków
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i warunków siedliskowych zintensyfikowały się wraz z wprowadzeniem Ramowej Dyrektywy Wodnej
(Dyrektywa 2000/60/WE). Z czasem podejmuje się coraz więcej działań mających na celu rewitalizację
koryt karpackich. Zwraca się uwagę na korytarz swobodnej migracji koryt, pozytywną rolę rumoszu
drzewnego w odtwarzaniu akumulacyjnych form korytowych czy sztuczne bystrza.
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W obecnych warunkach, przy bardzo dużym stopniu uregulowania koryt rzek karpackich
i związanym z tym znacznym pogłębieniem koryt oraz przy zaniechaniu kolejnych regulacji, może dojść
do odtworzenia – oczywiście w pewnym zakresie – funkcjonowania koryt sprzed regulacji. Procesy te
zachodzą w kilkukrotnie węższej strefie i na niższym o kilka metrów poziomie niż kiedyś. Jeśli
odtworzeniu podlega struktura wielonurtowa, to zwykle są to maksymalnie 2-3 nurty. Proces ten
można nazwać samoistną renaturyzacją, a powstałe w ten sposób koryta postregulacyjnymi.
Stworzenie warunków do samoistnej renaturyzacji koryt rzek górskich i nieingerowanie w zmiany, jakie
w tych korytach zachodzą, pozwoli uniknąć błędów przy próbach odtworzenia nowego systemu
korytowego, który może okazać się całkowicie niedostosowany do obecnych warunków
środowiskowych. Najpierw należy szczegółowo rozpoznać funkcjonowanie uregulowanego systemu
korytowego, poznać jego tendencje rozwojowe, żeby techniczna renaturyzacja nie okazała się nową
regulacją koryta.
Niezwykle istotna w samoistnej renaturyzacji jest rola wezbrań. W czasie dużych
i katastrofalnych wezbrań następuje przeobrażanie istniejącej formy koryta pod wpływem procesów
erozyjnych. W korycie uregulowanym niedociążenie rumowiskiem wyzwala w nim siły skierowane na
wyrównanie tego deficytu. Procesy erozyjne, niszcząc regulacje, „uwalniają” do systemu korytowego
materiał rumowiskowy znajdujący się w brzegach i równinie zalewowej. Następuje stopniowe
poszerzanie koryta. Proces ten nie występuje równomiernie w całym profilu podłużnym koryta.
Lokalnie, w strefach rozszerzeń, rzeka jest przeciążona w czasie wezbrania, a na długich odcinkach
koryta występuje tylko funkcja transportowa. Tam, gdzie doszło do przeciążenia, formują się wielkie
formy akumulacyjne typu sediment slugs.
Struktura koryt w odcinkach beskidzkich, pogórskich i „kotlinnych” została wykształcona w
odmiennych warunkach środowiskowych. Pomimo zastosowania podobnych zabiegów regulacyjnych
w tych korytach będą one odmiennie reagowały na bardzo duże i katastrofalne wezbrania. Dlatego też
inaczej będzie wglądała ich potencjalna samoistna renaturyzacja; będzie ona wskazywać możliwości
i kierunki ich rozwoju w nowych warunkach. Może to dać odpowiedź na to, w jakim kierunku rozwiną
się górskie systemy korytowe poddane dużej antropopresji w ostatnich 100 latach, a także czy jest
możliwy powrót do tendencji koryt funkcjonujących w XIX wieku i czy wytworzą one zupełnie nową
strukturę, dopasowaną do współczesnych uwarunkowań środowiskowych.

Nowe tendencje

obserwowane w korytach rzek, w których zachodzi obecnie samoistna renaturyzacja, mogą być
odpowiedzią na to, jakie być może będą żwirodenne górskie koryta w XXI wieku przy ograniczonej
antropopresji i zapewnionym korytarzu swobodnej migracji.
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Rekonstrukcja zmian pionowego położenia koryta rzeki górskiej na
podstawie fotogrametrycznych pomiarów wysokościowych z
wykorzystaniem zdjęć lotniczych
Maciej Hajdukiewicz1, Bartłomiej Wyżga2, Hanna Hajdukiewicz2
1

Zakład Geomatyki, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Politechnika Świętokrzyska,
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
2
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, al. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków,
hanahaj@gmail.com
Rzeki polskich Karpat znacznie wcięły się w XX wieku, ale szczegółowe informacje na temat czasu i
wielkości zmian pionowego położenia koryt są dostępne jedynie dla przekrojów wodowskazowych. W
niniejszym

studium

przeprowadzono

fotogrametryczny

pomiar

wysokościowy

z użyciem archiwalnych zdjęć lotniczych w celu rekonstrukcji zmian pionowego położenia koryta rzeki
górskiej. Zastosowano metodę automatycznej ekstrakcji Numerycznego Modelu Terenu (NMT)
ze stereopar zdjęć. Badania przeprowadzono dla 3-kilometrowego odcinka Czarnego Dunajca, w
którym rzeka głęboko wcięła się w drugiej połowie XX wieku. W odcinku tym wyznaczono 31
przekrojów testowych rozmieszczonych co 100 m wzdłuż biegu rzeki. Materiałem pomiarowym były
archiwalne zdjęcia lotnicze z lat 1964, 1977, 1983 i 1994. Materiał referencyjny stanowiła
ortofotomapa z 2009 roku oraz NMT z 2009 roku otrzymany z pomiarów fotogrametrycznych i NMT z
2012 roku otrzymany z pomiarów ALS.
Na podstawie opracowanych NMT i oszacowań głębokości wody dla każdego z badanych
przekrojów rzeki w poszczególnych horyzontach czasowych wyznaczono następujące parametry:
wysokość lustra wody w korycie, wysokość najniższego punktu koryta, średnią wysokość aktywnego
koryta, średnią wysokość strefy aktywnej rzeki (w tym zalesionych kęp), średnią wysokość pasa migracji
koryta w latach 1964–2009, całkowitą szerokość koryta małej wody oraz całkowitą szerokość
aktywnego koryta rzeki. Stwierdzono, że w ciągu 45 lat średnia wysokość aktywnego koryta obniżyła
się o 1,75 m, zaś najniższe punkty w korycie rzeki o 1,84 m. Tempo obniżania się koryta rzeki w latach
1964–1983 było większe niż w latach 1983–2009, w przypadku obniżania się lustra wody w korycie
wynosząc 6,3 cm/rok w pierwszym oraz 2,4 cm/rok w drugim z tych okresów. W latach 1964–2009
stwierdzono agradację koryta (do 1,25 m) w dolnej części odcinka oraz znaczne obniżenie się lustra
wody (do 3,92 m) w górnej części odcinka. Analiza geometrii planarnej rzeki wskazała także na znaczne
zmniejszenie szerokości koryt małej wody i szerokości strefy aktywnej rzeki w badanym okresie.
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Wieloletnia zmienność ładunku zawiesiny w potoku Bystrzanka
(Karpaty Zachodnie)
Małgorzata Kijowska-Strugała
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Stacja Badawcza w Szymbarku, 38-311
Szymbark 430
Badania dotyczące transportu zawiesiny w skali zlewni są istotne dla rozpoznania dynamiki systemu:
fluwialnego oraz zarządzania jakością wody. Głównym celem badań była analiza zmienności ładunku
zawiesiny (SSL) w potoku Bystrzanka w ciągu ostatnich 48 lat (1970-2017). Badany okres obejmuje trzy
etapy rozwoju społeczno-gospodarczego: 1) gospodarkę centralnie planowaną (do 1989 r.) 2) okres
gospodarki wolnorynkowej (wczesna faza transformacji) oraz 3) członkostwo w Unii Europejskiej
(późna faza transformacji). Zmiany te doprowadziły do zmniejszenia powierzchni gruntów ornych oraz
wzrostu powierzchni łąk i lasów, a także stopniowego wzrostu liczby ludności, budynków mieszkalnych,
sieci drogowej oraz intensyfikacji prac inwestycyjnych.
SSL wykazywał duże zróżnicowanie w latach 1970-2017. Średni roczny SSL w analizowanym
okresie wyniósł 3963 t, a współczynnik zmienności 118%. Najwyższa roczna wartość SSL (powyżej
15000 t) została odnotowana w 1973 r. i 2010 r. i wynikała głównie z wysokich opadów dobowych
(powyżej 125 mm) oraz wysokich przepływów wody (powyżej 45 m3 s-1), powodujących erozję w
korycie. Ponadto w 2010 r. na wysoki SSL miały wpływ także prace inwestycyjne (współfinansowane
z funduszu UE) w pobliżu i w samym korycie potoku w czasie których, nagromadzone zostały duże ilości
zwietrzeliny.
W drugiej (1980-1989), trzeciej (1990-1999) oraz czwartej (2000-2009) dekadzie
analizowanego okresu średni SSL był niższy niż w pierwszej dekadzie (1970-1979), natomiast SSL w
okresie 2010-2017 był o 7% wyższy niż w latach 1970-1979. Przeprowadzona analiza statystyczna (test
Mann–Kendall) nie wykazała, istotnego statystycznie punktu zmian w SSL. Transport zawiesiny
w obszarze badań nie odzwierciedla w pełni zmian w pokryciu terenu i użytkowaniu ziemi, które
wystąpiły w badanym okresie. Relacja ta została zaburzona m.in. przez inne źródła dostawy sedymentu
do koryta m.in. prace inwestycyjne, osuwiska, erozję w korycie potoku.

~ 135 ~

Antropopresja w prawostronnych dopływach Odry w obrębie Równiny
Kozielskiej w ostatnim tysiącleciu
Kazimierz Klimek, Beata Woskowicz-Ślęzak
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi
W Bramie Morawskiej, zbiegają się dopływy Odry z Karpat i Sudetów. Dalej ku północy dolina Odry
przecina wysoczyzny zbudowane z utworów trzeciorzędowych, a w niższym biegu przecina Równiną
Kozielską. W okresie starszego plejstocenu lądolód skandynawski sięgnął do Bramy Morawskiej,
pozostawiając zróżnicowane osady glacigeniczne. W okresie ostatniego zlodowacenia lądolód
skandynawski sięgał około 200 km na północ od Bramy Morawskiej. Wówczas rzeźba tej części
dorzecza Odry uległa transformacji przez procesy peryglacjalne.
Ślady antropopresji w dorzeczach wschodnich dopływów Odry, w obrębie południowej części Równiny
Kozielskiej pozostawili Słowianie, przybyli tutaj w VI-tym wieku. Osadnictwo społeczności rolniczohodowlanych zapoczątkowało wylesienia w sąsiedztwie ich siedzib. Nałożyły się one na zmiany
Mediewal Climate Anomalny a później na maksima i minima Małej Epoki Lodowej. W ujściowym
odcinku Rudy stwierdzono zespół pni powalonych przez migrującą koryto, datowanych na 1160 do
1360 CE (Klimek & Krąpiec). Zaznaczają się w nich wahania przyrostu słoi związane z Minimum Wolfa.
Badania dendrochronologiczne w tym regionie (Opala) umożliwiają poznanie młodszych wahań
klimatu od 1576 CE, w których zaznaczają się w nim Min. Maundera 1645-1715 oraz Min. Daltona:
1790-1890.
Późniejszy rozwój wytopu żelaza, pierwotnie z rud darniowych, a od początku 17-go w.
z syderytów z iłów neogenu (torton) spowodował piętrzenie wód w stawach nawet na małych
strumieniach, był źródłem energii napędu miechów lub młotów, a sąsiednie lasy źródłem węgla
drzewnego. Rozwój eksploatacji węgla kamiennego w początkach 19-go wieku spowodował dostawę
do strumieni drobnoziarnistych zawiesin, których mniejszy ciężar właściwy powoduje, że dopiero pod
koniec wezbrań ziarna węgla transportowane w zawiesinie są. Stanowi to zapis ilości wezbrań
widocznych w podcięciach brzegów. Po „Wojnach Śląskich” 1740-1763 cała dolina Odry znalazła się
w obrębie Królestwa Prus i stała się ważną arteria komunikacyjną ośrodki przemysłowe Górnego Śląska
z Brandenburgią. Spowodowało to sztuczne przekopy meandrów i obniżenia średniego poziomu wody
nawet o kilka metrów. Nastąpił zanik wielu stawów i osuszanie starorzeczy. Zmienił się spadek
zwierciadła wód Odry w obrębie zachodniej części Równiny Kozielskiej.
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Dostawa koluwiów do koryt rzecznych na Podhalu
Józef Kukulak, Karol Augustowski, Dorota Chmielowska
Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
W ostatnim wieku rzeki w Karpatach wyraźnie pogłębiły swoje koryta, co w wielu miejscach naruszyło
stateczność ich brzegów. W dodatku występują co kilka lat duże wezbrania rzek, które modyfikują
powierzchnie brzegów. Brzegi pogłębionych koryt i miejsca silnie erodowane bocznie są preferowane
do tworzenia się obrywów lub osuwisk.
Takie formy grawitacyjne występują również wzdłuż rzek na Podhalu. Przemieszczone koluwia
zwykle sięgają podstawy brzegów i są w zasięgu wód rzecznych, co czyni je nowym elementem w
korycie i jednocześnie polem wzmożonej erozji. Rozmywane koluwia stają się dodatkowym ładunkiem
rumowiska rzecznego i tym samym pomniejszają wydolność transportową rzek. Obserwowano w tym
zakresie przez kilku lat osuwiska wzdłuż Czarnego Dunajca poniżej Chochołowa i Wielkiego Rogoźnika
w sąsiedztwie Pasa Skalicowego. Osuwisko na lewym brzegu Czarnego Dunajca (10 m wysokości)
powstało w serii żwirów i osadów gliniastych zalegających na cokole iłów neogeńskich. Wskutek erozji
bocznej rzeki nastąpił w latach 2004 – 2018 nie tylko wsteczny i boczny rozwój osuwiska, ale przede
wszystkim wody dużych wezbrań w 2010 i 2016 roku wyerodowały jęzor koluwiów i cofnęły ilasty cokół
o 2-3 m. Sumaryczna kubatura ubytku materiału skalnego w tym miejscu wynosi szacunkowo 30-35
m³. Został on przeniesiony przez wody rzeczne w dół koryta. Obecnie proces erozji brzegu został
wstrzymany wskutek odcięcia osuwiska od czynnego koryta młodymi łachami żwirów.
Drugie z osuwisk (na Czerwonej Górze w Starym Bystrem) powstało w 2010 roku w
kompleksach ilastych i piaszczystych neogenu. Zsunęły się do koryta potoku Bystry z 15-metrowego
brzegu zrotowane koluwia o kubaturze ok. 18-20 m³. Już po trzech latach połowa koluwiów została
wyerodowana, a w 2016 r. zostało jedynie 3-4 m³. Drobnofrakcyjne koluwia zostały łatwo rozmyte.
Jedynie bryły masywnych iłowców z głębszych warstw osuwiska były blisko redeponowane (do 250300 m) i trwały przez 1 rok. Obecnie są już rozmyte lub pogrzebane w łachach żwirowych. Proces
pogłębiania koryta wzdłuż osuwiska (zakole rzeki) postępuje nadal.
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Wpływ cofki zbiornika rożnowskiego
nadrzecznej potoku Smolnik

na

zmiany

roślinności

Maciej Liro, Edward Walusiak, Paweł Mikuś, Bartłomiej Wyżga
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
Zbiorniki zaporowe zaburzają przepływ wody i rumowiska w korycie i na równi zalewowej rzeki,
prowadząc do zmian sedymentologicznych i hydromorfologicznych. Dotychczas nie analizowano
przebiegu zmian roślinności nadrzecznej w cofkach zbiorników zaporowych zlokalizowanych
na rzekach żwirodennych. We wcześniejszych pracach zauważano jednak, że roślinność nadrzeczna
bujnie porasta obszar cofki, a jej rozwój nie jest tam hamowany przez duże wezbrania. Celem pracy
jest rekonstrukcja przebiegu zmian roślinności w korycie i na równi zalewowej żwirodennego potoku
Smolnik poddanego długookresowemu oddziaływaniu cofki Zbiornika Rożnowskiego (od 1942 roku)
oraz próba wskazania czynników kontrolujących te zmiany. Badania wykonano w odcinku koryta
o długości 500 m w całości objętym zasięgiem cofki. Zasięg strefy cofki został zdefiniowany jako strefa
doliny potoku powyżej zbiornika zaporowego zalewana wodą podczas stanów zbiornika wyższych niż
jego normalny poziom piętrzenia. Podczas maksymalnego stanu wody w zbiorniku głębokość wody
w analizowanym odcinku potoku sięga od 0,5 do 2 m ponad średni poziom równi zalewowej. Analiza
zdjęć lotniczych z lat 1963, 1977, 1987, 1997, 2003, 2009 i 2012 pokazała, że całkowita powierzchnia
roślinności nadrzecznej w cofce nie zmieniła się istotnie w okresie 1963-2012. Znacząco zmienił się tam
jednak udział powierzchni pokrytej roślinnością drzewiastą. Przyrost powierzchni pokrytej roślinnością
drzewiastą w poszczególnych segmentach równi zalewowej był tym większy, im większy był
początkowy udział nieporośniętych łach żwirowych i im mniejszy był udział powierzchni roślinności
drzewiastej, co sugeruje istotną rolę początkowych charakterystyk biogeomorfologicznych koryta
i równi zalewowej w późniejszych zmianach roślinności wywołanych wpływem cofki. Obserwacje
składu gatunkowego współczesnego lasu nadrzecznego potoku Smolnik pokazały, że obszar cofki
cechuje małe zróżnicowanie liczby gatunków. Najmniejszą liczbę gatunków stwierdzono
w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika zaporowego, gdzie częstotliwość i głębokość zatapiania terenu
przez wody zbiornika oraz związane z nimi tempo depozycji osadów pozakorytowych (maksymalnie 9,5
cm/rok) są największe, co może być odzwierciedleniem różnej tolerancji roślin na oddziaływanie cofki.
Badania te sugerują, że cofka zbiornika zaporowego może istotnie wpływać na strukturę lasu
nadrzecznego, powodując eliminację gatunków roślinności nadrzecznej mało odpornych na zalewanie.
Badania wykonano w ramach projektu 2015/19/N/ST10/01526 finansowanego przez Narodowe
Centrum Nauki.
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Zmiany w rzeźbie i w osadach dolin rzecznych związane z dawnym
wykorzystaniem energii wody płynącej do wytopu i obróbki żelaza
(Wyżyna i Nizina Śląska)
Ireneusz Malik, Paweł Rutkiewicz, Małgorzata Wistuba
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
Analizując obrazy LiDAR w dolinach Kłodnicy i Małej Panwi zidentyfikowano liczne groble oraz ślady po
miejscach wypału węgla drzewnego w postaci pozostałości po mielerzach związanych z dawnym
wytopem żelaza. W źródłach historycznych nie ma informacji o niektórych ze znalezionych obiektów
(grobli), co może świadczyć o ich szczególnie starym wieku. Znaczące jest także liczba śladów po
mielerzach odnalezionych w badanych dolinach oraz w ich sąsiedztwie. W dolinie Małej Panwi, w pasie
o szerokości 2 km od koryta występuje prawie 170 tys. śladów po mielerzach (średnio około 180
na 1 m2). Ślady te występują w postaci wzniesień posiadających średnicę od 12 do 18 metrów,
wysokość do 0,5 m. Wokół każdego z nich wstępuje kilka niewielkich obniżeń o średnicy do 8 m
i głębokości do 0,5 m. Jak wykazały badania terenowe w obrębie każdej z form wypukłych występują
różnej wielkości fragmenty węgli drzewnych lub pył węglowy. Rozpoczęto datowania oraz analizy węgli
drzewnych w celu określenia sposobu doboru drzew do produkcji węgla drzewnego w różnych
okresach eksploatacji lasu przez człowieka. Wśród węgli drzewnych wypalanych od XV wieku dominuje
zdecydowanie sosna zwyczajna, sporadycznie zidentyfikowano fragmenty świerka oraz dębu. Węgiel
z jednego z mielerzy, położonego w górnej części doliny Małej Panwi, w pobliżu grobli o nieokreślonym
wieku, wydatowano radiowęglowo na XII wiek. Może to oznaczać, że początki hutnictwa żelaza
napędzanego energią kół wodnych w badanym obszarze są znacznie wcześniejsze niż powszechnie
sądzono. Źródła historyczne informują że pierwsze huty żelaza występujące w dolinie Małej Panwi
rozpoczęły swoją działalność w XIV wieku. Być może więcej informacji dostarczą w przyszłości
datowania osadów występujących w obrębie grobli, gdzie w stropowych częściach odnaleziono węgle
drzewne.
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Organizacja sieci dolinno-rzecznej 1. rzędu w strefie młodoglacjalnej
Niżu Polskiego (Polska NW)
Małgorzata Mazurek, Renata Paluszkiewicz
Instytut Geoekologii i Geoinformacji WNGiG UAM, Poznań
Inicjacja i rozwój sieci dolinnej 1. rzędu ma ważny udział w morfogenezie zlewni rzecznych.
W zlewniach o rzeźbie poligenetycznej wykształcenie sieci drenażu może być silnie ukierunkowane
przez rzeźbę odziedziczoną z wcześniejszych cykli morfogenetycznych (np. cyklu glacjalnego,
peryglacjalnego). Strefa rzeźby młodoglacjalnej w Polsce NW stwarza możliwości śledzenia rozwoju
układu sieci dolinnej zdeterminowanej znacznie morfogenezą poglacjalnych obniżeń, które
modyfikowane są przez procesy fluwialne i denudacyjne uwarunkowane klimatem, neotektoniką, a
w ostatnich stuleciach przez narastającą różnokierunkową ingerencję człowieka.
Celem prezentowanych badań jest rozpoznanie genezy dolinek 1. rzędu włączonych
w współczesny system dolinny obszarów młodoglacjalnych. Obiektami badań były nisze źródliskowe,
stanowiące efekt erozji wstecznej wokół wypływu wód podziemnych oraz dolinki erozyjnodenudacyjne wykształcone w strefach krawędziowych wysoczyzn morenowych i powierzchni
sandrowych Pomorza Zachodniego.
W niejednolitej pod względem wykształcenia i organizacji sieci hydrograficznej w strefie
młodoglacjalnej Polski NW zwraca uwagę sieć dolinna 1. rzędu składająca się z form takich jak: dolinki
i niecki denudacyjne, dolinki erozyjno-denudacyjne oraz rozcięcia i dolinki erozyjne. Mechanizmy
inicjacji dolin i koryt rzecznych na obszarach nizinnych są ściśle związane z typem krążenia wód
w systemie stokowym. Wśród procesów odpowiedzialnych za rozwój sieci dolinno-rzecznej należy
wymienić soliflukcję, spłukiwanie linijne, erozję wąwozową, sufozję i erozję związaną z wypływami wód
podziemnych (erozja źródliskowa). Erozyjne efekty tych procesów w różnym stopniu pozostają
włączone we współczesną sieć drenażu, część z nich stanowi miejsce występowania cieków 1. rzędu,
kształtowania koryt rzecznych i odpływu rzecznego.
Ilość i długość cieków 1. rzędu na obszarach młodoglacjalnych świadczy o młodości sieci
rzecznej i jej znaczącej roli we współczesnym przekształcaniu rzeźby polodowcowej. Dalsze etapy
rozwoju tak ukształtowanej sieci rzecznej obejmują wzrost liczby dopływów 1. rzędu, które zaczynają
się rozwijać w kierunku działu wodnego, zwiększając swoją długość i rozwidlając się.
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Zastosowanie technologii telemetrycznej w badaniach mobilności
drewna w rzece górskiej
Paweł Mikuś1, Bartłomiej Wyżga1, Joanna Zawiejska2, Virginia Ruiz-Villanueva3, Ryszard Kaczka4
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Długość transportu drewna w czasie powodzi oraz warunki jego depozycji w szerokich rzekach górskich
są słabo zbadane. W celu zbadania warunków depozycji oraz długości transportu drewna w odcinkach
Czarnego Dunajca o odmiennej morfologii koryta podczas przejścia 20-letniego wezbrania
wykorzystano 30 kłód z zamontowanymi radioznacznikami. Kłody dostarczono do rzeki podczas
wznoszącego skrzydła fali wezbraniowej w trzech punktach: na początku odcinka wciętego, blisko
początku odcinka uregulowanego oraz 1 km powyżej początku szerokiego, wielonurtowego odcinka.
Odcinek wcięty, uregulowany i wielonurtowy przechwyciły odpowiednio 12,5%, 33% i 94%
oznakowanych kłód, przy czym w tym ostatnim wszystkie kłody zostały zdeponowane w jego wyższej
połowie. Wystąpiły istotne różnice w długości transportu pomiędzy kłodami dostarczonymi w tych
trzech punktach: najdłuższy dystans pokonały kłody dostarczone na początku odcinka wciętego, zaś
najkrótszy dostarczone tuż powyżej początku odcinka wielonurtowego. W korytach małej wody lub
na brzegu koryta została zdeponowana ¼ kłód, 1/5 na równi zalewowej, a ponad połowa na łachach
żwirowych. Po przejściu wezbrania dla przekrojów rzeki w miejscach depozycji kłód oraz w wybranych
miejscach bez form depozycyjnych drewna przeprowadzono jednowymiarowe modelowanie
warunków hydraulicznych w czasie kulminacji fali wezbraniowej. Przekroje w miejscach depozycji kłód
cechowały znacznie większe wartości szerokości i powierzchni przepływu oraz znacznie mniejsze
wartości średniej głębokości, prędkości przepływu, liczby Froude’a, średnich naprężeń ścinających
i jednostkowej mocy strumienia. Przeprowadzony eksperyment potwierdził wnioski z wcześniejszej
inwentaryzacji rumoszu drzewnego oraz numerycznego modelowania transportu i depozycji drewna
w rzece wskazujące, iż w szerokiej rzece górskiej drewno może być daleko transportowane w wąskim,
jednonurtowym korycie, a szerokie, wielonurtowe odcinki cechuje duża zdolność do przechwytywania
drewna z fali wezbraniowej. Dlatego też kluczowym jest unikanie regulacji odcinków wielonurtowych,
które działając jak naturalne pułapki dla rumoszu drzewnego chronią niżej położone, wrażliwe
na zalewanie części doliny.
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Cechy i tempo erozji bocznej rzek nizinnych jako wskaźnik dynamiki
koryta meandrowego
Ewa Smolska, Emilia Bala, Dorota Giriat, Marta Augustyniak, Marta Serwin
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Rzeki nizinne są znacznie rzadziej badane w porównaniu do rzek obszarów górskich. Przeważnie
meandrowe lub kręte koryta takich rzek uważa się za stosunkowo stabilne. Rozwój zakoli zachodzi
dość powoli. Czas rozwoju zakola jest zróżnicowany od 100 do ok. 500 lat i zależy od zmian klimatu, a
także utworów budujących dno doliny czy roślinności porastającej brzegi rzeki. Sposób migracji
meandrów (Hook, Harvey 1983) oraz charakter (typ) krętości (Brice 1975) mogą być wskaźnikiem
zarówno tendencji rozwoju koryta, jak i wskaźnikiem sposobu reakcji koryta rzecznego na zmiany
reżimu przepływu wody i osadów (Teisseyre 1991). Celem badań prowadzonych na Nizinie
Mazowieckiej było określenie tempa erozji bocznej rzek oraz charakteru/sposobu meandrowania
ze wskazaniem na główne uwarunkowania przebiegu procesu na przykładzie Liwca, Świdra i Pilicy.
Zastosowane metody badań to analiza przebiegu koryt wybranych rzek na postawie archiwalnych map
topograficznych oraz współczesnej ortofotomapy. Współczesne tendencje w erozji bocznej określono
na podstawie kartowania geomorfologicznego na wybranych odcinkach koryt wymienionych wyżej
rzek, uwzględniając długość i głębokość podcięć. W przypadku brzegów rzek porośniętych drzewami
(Świder) wykorzystano również metodę określenia czasu odsłonięcia korzeni tych drzew do ustalenia
współczesnego tempa erozji bocznej.
Cechą współczesnej erozji bocznej jest podcinanie brzegów rzeki zwykle na krótkich odcinkach
(kulisowo), rzadziej wzdłuż całego zewnętrznego brzegu na zakolu. O aktywności procesu dobrze
informuje ilość podcięć na 100 m lub na 1 km długości brzegu bądź ich % udział wzdłuż brzegów.
Średnie roczne tempo erozji bocznej jest zwykle wolniejsze niż obserwowane po ekstremalnych
zdarzeniach. W przypadku Liwca za ostatnie 80 lat wyniosło średnio rocznie 35-47 cm/rok, przy
zróżnicowaniu od 0,15 do 141 cm. Dane dla Świdra wskazują na znacznie wolniejsze tempo erozji
brzegów porośniętych drzewami, bo przeciętnie kilka do kilkunastu cm/rok, rzadziej kilkadziesiąt cm.
Dla ostatnich 50 lat (1944-2016) tempo erozji bocznej większej rzeki jak Pilica poniżej Białobrzegów
wyniosło od poniżej 1m do ok. 3m, a maksymalnie 5,3 m/rocznie. Porównanie tempa erozji bocznej
dla rzek różnej wielkości wymaga zastosowania wskaźnika np. wielkości przemieszczenia w stosunku
do szerokości koryta, czy promienia zakola. Sposób migracji meandrów to przede wszystkim
ich wydłużenie i rozwój mniejszych zakoli w obrębie większych (tzw. dwu i wielofazowe zakola),
co skutkuje zwiększeniem krętości rzeki. Rzadziej stwierdzono translację zgodną z biegiem rzeki
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i naturalne odcinanie zakoli. Natomiast wiele zakoli zostało odciętych w wyniku regulacji koryt.
Przeważający charakter/typ krętości to: jednofazowe koryto nieco szersze na zakolach z pojedynczymi
kanałami przelewowymi (typ 3), jednofazowe o nieregularnie zmiennej szerokości (typ 5) oraz dwu
i trzy fazowe (typ 7). Stwierdzoną na niektórych odcinkach rzeki zwiększoną aktywność erozji bocznej
można skorelować z przeprowadzonymi regulacjami (prostowaniem koryta).
Brice J.C., 1975. Air photo interpretation in the form and behaviour of alluvial River. Final Report for
US Army Research Office.
Hooke J.M., Harvey A.M., 1983. Meander changes in relation to bend morphology and secondary flows,
[w:] J.Collinson, J. Lewin (red.), Modern and ancient fluvial system. Spatial Publication of the
International Association of sedimentologists6, Blackwell, Oxford, 121-132
Teisseyre A.K., 1991. Klasyfikacja rzek w świetle analizy system fluwialnego i geometrii hydraulicznej.
Prace Geol.-Mineral. 22, 5- 210 s.

Znaczenie ekstremalnego opadu w październiku 1968 roku dla
poznania ewolucji dolin górskich w Dardżylińskich Himalajach
Leszek Starkel
Polska Akademia Nauk, Zakład Badań Geośrodowiska, Instytut Geografii i Przestrzennego
Zagospodarowania, Kraków
Opad trwający ok. 52 godziny miał wysokość 800-1200 mm. Przez ostatnie 4 godziny wzrosło
natężenie do 50 mm/godz. Pokrywy zwietrzelinowe pylasto-piaszczyste na skałach metamorficznych
miąższości 1-3 m sprzyjają infiltracji, sufozji i spływom błotnym na stokach wylesionych. W lasach przy
głębokiej infiltracji powstawały niekiedy głębokie osuwiska.
W osiach dolinek rozcinających zlewnie wylesione doszło do uruchomienia spływów
gruzowych (derbis flow) przemieszczających głazy powyżej 5 m średnicy i podniesienia dna koryt nawet
do 10 m (głownie do podparcia zapór mostowych). W przypadku wysokiej fali (>20 m) na Tiście mogło
dojść do zerwania mostu i przemieszczania wysokiej fali i spływu gruzowego z biegiem rzeki (nawet do
wylotu rzeki z gór). Spływy gruzowe w mniejszych dolinach bywają niekiedy rozcięte już rynnami
erozyjnymi przy końcu ulewy (np. w dolinie Little Rangit). Przyczyną agradacji (w drobnej frakcji) bywa
też podparcie przez stożki małych dopływów lub języki osuwisk (np. w dolinie Balasanu).
Analiza skutków jednego ekstremalnego zdarzenia w dolinach młodych gór wskazuje na wielką
różnorodność procesów i przestrzega przed pochopną generalizacją zjawisk a zwłaszcza przed próbami
wiązania różnorodności facjalnej aluwiów ze zmianami klimatu. Dlatego niezbędne jest
przeprowadzanie obserwacji w czasie lub bezpośrednio po wystąpieniu ekstremalnego zdarzenia
(Starkel 1972, 2013).
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Intensywność procesów erozyjnych w km 84+800 – 86+900 rzeki Raby
Andrzej Strużyński, Maciej Wyrębek, Adam Nowak, Katarzyna Kuryś-Wójcik
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Słowa kluczowe: równowaga hydrodynamiczna, rzeka górska, model 2D, procesy fluwialne
W artykule podjęto problem określenia zależności między dynamiką przepływów a stabilnością dna
rzeki z dnem żwirowym. Aby koryto rzeki znajdowało się w warunkach równowagi hydrodynamicznej
konieczne jest zrównoważenie podaży rumowiska ze zdolnościami transportowymi występujących w
niej przepływów. Obecnie wiele rzek karpackich płynie w korytach wciętych. Również rzeka Raba na
badanym odcinku jest obniżona względem doliny miejscami ponad 2 metry. Niestety istnieje nacisk
lokalnej społeczności na hamowanie migracji koryt za pomocą metod technicznych, które
uniemożliwiają

osiągnięcie

równowagi

hydrodynamicznej.

Określenie

dynamiki

zdolności

transportowych Raby wykonano w oparciu o pomiary terenowe i modelowanie komputerowe
przepływu wody (model 2D). Stabilność dna rzeki analizowano na podstawie porównania
modelowanych naprężeń stycznych z naprężeniami granicznymi początku ruchu i transportu
rumowiska wleczonego. Analiza ta pozwoliła na wyznaczenie obszarów potencjalnie narażonych na
wzmożoną erozję denną w korycie Raby.

Erozja pokryw stokowych na skutek wylesienia i pasterstwa zapisana
w rzeźbie oraz w osadach niewielkich dolin rzecznych (Beskid
Morawsko-Śląski)
Małgorzata Wistuba1, Agata Sady2, Grzegorz Poręba3, Ireneusz Malik1
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Na przykładzie potoków Škorňanský i Hartisov (Moravskoslezské Beskydy, Karpaty Zachodnie,
Republika Czeska) badano wpływ osadnictwa wołoskiego na niewielkie zlewnie górskie. Od XVI do XIX
wieku osadnicy wołoscy prowadzili w zalesionych górach terenu badań gospodarkę pasterską
wywodzącą się z pozbawionych pokrywy leśnej obszarów Półwyspu Bałkańskiego. W efekcie badany
teren poddany został szybkiemu zasiedleniu, intensywnemu pasterstwu prowadzonemu zarówno w
lasach jak i na pastwiskach. Wylesienie stoków pod pasterstwo prowadzono metodą trzebieży żarowej.
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Aby ocenić geomorfologiczne skutki działalności osadników wołoskich w badanych zlewniach
analizowano: uziarnienie, strukturę, zawartość materii organicznej i makroszczątki roślinne w aluwiach
budujących terasy u ujść potoków Škorňanský i Hartisov. Wykonano datowania radiowęglowe, 137Cs
i 210Pb oraz dendrochronologiczne. Wyniki porównano ze zmianami użytkowania gruntów i zmianami
pokrycia terenu określonymi na podstawie map i zdjęć archiwalnych, oraz ze zmianami zaludnienia
badanego terenu. Stwierdzono, że z działalnością osadników wołoskich związane są dwa następujące
po sobie zjawiska: zaludnienie i wyludnienie badanych zlewni, które spowodowały utworzenie teras
włożonych u ujść potoków Škorňanský i Hartisov. Zarówno zasiedlenie/wylesienie jak
i wysiedlenie/zalesienie miały w przypadku badanych zlewni bardzo szybki przebieg i spowodowały
gwałtowne zmiany w systemie geomorfologicznym. W okresie przed wkroczeniem człowieka
(osadników wołoskich) dominowały erozja fluwialna i redepozycja starszych pokryw plejstoceńskich.
W efekcie powstawały gruboziarniste, żwirowe aluwia korytowe. Późniejszy etap nasilonej, depozycji
pozakorytowej drobnoziarnistego materiału był efektem zwiększonej dostawy materiału stokowego
do den dolin z wylesianych zlewni. Kolejny etap erozji wgłębnej koryt wynika z osłabienia związków
pomiędzy stokami i korytami na skutek wyludnienia i ponownego zalesienia zlewni.

Wpływ wcięcia się rzeki na hydraulikę przepływów wezbraniowych na
przykładzie rzek polskich Karpat
Bartłomiej Wyżga1, Joanna Zawiejska2, Artur Radecki-Pawlik3
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Pogłębienie się koryta może być efektem wcięcia się rzeki lub transformacji szerokiego i płytkiego
koryta w koryto wąskie i głębokie spowodowanej zmianą obciążenia rzeki rumowiskiem. Ponieważ
tylko pierwsza z tych zmian prowadzi do wzrostu przepustowości koryta dla wód wezbraniowych,
cechą rozpoznawczą wcięcia się rzeki powinno być obniżenie się stanów osiąganych przy określonych
przepływach, a nie obniżenie się dna koryta. Obniżenie się minimalnych rocznych stanów wody
w posterunkach wodowskazowych wykorzystuje się zazwyczaj do porównań wielkości erozji wgłębnej
wzdłuż biegu danej rzeki lub pomiędzy rzekami w danym regionie. Rzeki polskich Karpat wcięły się
w ciągu XX wieku o 0,5-3,8 m, przy czym większą skalę erozji wgłębnej zanotowano w dolnych
i środkowych biegach rzek niż w ich górnym biegu. Zróżnicowanie wpływu wcięcia się rzeki na
hydraulikę przepływów wezbraniowych zaznaczające się wraz ze zmianą jej wielkości określono,
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analizując posterunki wodowskazowe wzdłuż biegu Dunajca. Pomimo mniejszego bezwzględnego
(w metrach) wcięcia się rzeki w jej górnym biegu, wywarło ono znacznie większy wpływ na zmiany
przepustowości koryta dla wód wezbraniowych i częstość zatapiania dna doliny niż w niższym biegu
rzeki. Hydrauliczne efekty wcięcia się rzeki zależą także od bocznej stabilności koryta w trakcie erozji
wgłębnej. Rzeki odwadniające wschodnią część polskich Karpat, o mniejszej energii, zachowały stabilną
pozycję w planie w czasie wcinania się wywołanego przez regulację koryta. Wcięcie się tych rzek
spowodowało znaczne obniżenie stanów związanych z niskimi przepływami wezbraniowymi i znacznie
mniejsze tych osiąganych przy dużych przepływach wezbraniowych, a także znaczne zmniejszenie
prędkości przepływu ponad wysoko wyniesionymi równiami zalewowymi. W rzekach z zachodniej
części polskich Karpat, o większej energii, przemienne występowanie wcinania się uregulowanej rzeki
i bocznej migracji koryta prowadziło do uformowania się wciętych pasów meandrowych, czego
hydraulicznym efektem było znaczne obniżenie się stanów osiąganych przy wszystkich przepływach
wezbraniowych i wzrost prędkości przepływu ponad nowymi, nisko położonymi równiami
zalewowymi.
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