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Degradacja koryt rzecznych – przyczyny i skutki

Część I



Przyczyny zmian morfologii koryt rzecznych

NATURALNE/ANTROPOGENICZNE? 
- zmiana klimatu (zmiany długookresowe, częstość 

występowania ekstremalnych warunków pogodowych; 
skutki ekstremalnych zdarzeń meteorologicznych; susze i 
powodzie).

ANTROPOGENICZNE
W ZLEWNI

- zmiany użytkowania terenu,

- zabudowa zlewni 

W DNACH DOLIN I W KORYTACH RZEK

- eksploatacja rumowiska korytowego, 

- budowa wałów przeciwpowodziowych,

- regulacje koryt rzecznych,



Rzeki poddane antropopresji 

• pierwsze pięć slajdów przedstawia rzeki, które były uregulowane w 
wieku XIX i XX, współcześnie ślady antropopresji zostały „zatarte” 
przez naturalne procesy fluwialne;

• kolejne cztery slajdy prezentują rzeki uregulowane i 
zdegradowane.
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Rinaldi, M., Gurnell, A. M., Del Tánago, M. G., Bussettini, M., & Hendriks, D. (2016). Classification of river morphology and hydrology to support
management and restoration. Aquatic sciences, 78(1), 17-33.

Koryta roztokowe Koryto błądzące Koryto meandrująceKoryta kręte

Wisłoka San

Przebieg w planie koryt żwirodennych (na podstawie Rinaldi i in. 2016)





PRZYCZYNY ZMIAN MORFOLOGII KORYT RZECZNYCH 



Zmiany klimatu:
- większa częstość występowania zjawisk ekstremalnych,
- susze,
- powodzie.



www.retencja.pl



1. Brak jednoznacznych scenariuszy zmian rocznej wysokości opadu w Polsce w XXI wieku.

2. Ale scenariusze zmian klimatu przewidują wzrost temperatury powietrza nawet o kilka °C.

3. A zatem wzrośnie parowanie, a w konsekwencji zagrożenie suszą, bo mniej wody 
spłynie do rzek! 

https://www.ipcc.ch/site/assets/
uploads

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads


Choć roczne sumy opadów w Polsce zmieniają się niewiele, wzrasta ich zmienność.
Z jednej strony w wielu regionach wydłużają się okresy bezopadowe.
Z drugiej zaś strony wzrasta liczba dni z opadami intensywnymi, mogącymi powodować 
powodzie błyskawiczne.

Pińskwar, I., Choryński, A., Graczyk, D. et al. Observed changes in extreme precipitation in Poland: 1991–
2015 versus 1961–1990. Theor Appl Climatol 135, 773–787 (2019) doi:10.1007/s00704-018-2372-1

Susze 1991-2015 opady o dużej intensywności 1991-2015



Dostępność wody słodkiej



Dostępność słodkiej wody w krajach UE
źródło: Joint Research Centre



RABA - lipiec 2015, bardzo 
niskie stany wody w rzekach 
karpackich; Mszana_Kasinka
Mała_Lubień



• Powodzie na Rabie



Hydrogram przejścia wezbrania 
w różnych warunkach 
zagospodarowania zlewni

(Bartnik, J., Bonenberg, J., & Florek, J. 
2009. Wpływ utraty naturalnej retencji 
zlewni na charakterystykę morfologiczną 
zlewni i cieku. Infrastruktura i Ekologia 
Terenów Wiejskich, (02)

https://rzeszow.naszemiasto.pl/trwaja-
prace-przy-odbudowie-potoku-
lubcza/ar/c3-3286375

https://rzeszow.naszemiasto.pl/trwaja-prace-przy-odbudowie-potoku-lubcza/ar/c3-3286375


https://klimada.mos.gov.pl/wp-content

https://klimada.mos.gov.pl/wp-content


Zmiany użytkowania zlewni:
- zmiany użytkowania terenu,
- zabudowa zlewni (sieć dróg, powierzchnie utwardzone, 

zabudowania).



Z dużą gęstością zaludnienia zlewni rzek karpackich wiąże się zabudowa zlewni, są to:

-sieć dróg, 

-powierzchnie utwardzone, 

-zabudowania.

Soja, R. (2002). Hydrologiczne aspekty antropopresji w polskich Karpatach (Vol. 186). IGiPZ PAN.

Gęstość zaludnienia
w zlewniach



Wiek XIX to w Karpatach „głód ziemi” efektem czego było zajmowanie pod 
uprawę obszarów wysoko położonych (do 1000 m n.p.m.). Od połowy XX 
wieku mamy w Karpatach zamianę gruntów ornych na użytki zielone – wzrost 
hodowli. 

Procentowy udział użytków 
rolnych w zlewniach

Soja, R. (2002). Hydrologiczne aspekty antropopresji w polskich Karpatach (Vol. 186). IGiPZ PAN.



W nowych warunkach gospodarczo-ekonomicznych – po roku 1989 – uprawa roli 
okazała się w wyższych partiach Karpat nieopłacalna i stopniowo zwiększa się 
powierzchnia lasów.

Procentowy udział 
lasów w zlewniach

Soja, R. (2002). Hydrologiczne aspekty antropopresji w polskich Karpatach (Vol. 186). IGiPZ PAN.



Bartnik, J., Bonenberg, J., & Florek, J. 2009. Wpływ utraty naturalnej retencji zlewni na 
charakterystykę morfologiczną zlewni i cieku. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, (02)

Uszczelnienie zlewni



- pobór żwirów

Antropopresja w dnach dolin i korytach rzecznych





W latach 50-tych rozpoczęło się 

wydobywanie z koryt rzecznych żwirów i 

otoczaków dla potrzeb budownictwa i 

drogownictwa.

Proces ten jest jedną z przyczyn silnego i 

powszechnego w całych Karpatach procesu 

pogłębiania koryt. 

Skutkiem tego procederu jest też niszczenie 

budowli hydrotechnicznych. 

Eksploatacja rumowiska nadal trwa, chociaż 

są odpowiednie przepisy prawne zakazujące 

tego procederu.

Eksploatacja rumowiska 

korytowego

- pojedynczych otoczaków

- pobór masowy rumowiska



• POBÓR RUMOWISKA W KORYCIE RABY

Gorczyca, E. (2016). Rozwój górskich żwirodennych koryt 
rzecznych w warunkach antropopresji. Kraków: Instytut 
Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.



Przekształcenie koryta aluwialnego 
w koryto skalne, skutek wydobycia 
żwirów

Rozkopana i rozjeżdżona łacha żwirowa 
w Żbikowicach (2019) – Łososina (fig. 
Joanna Wąs 2019). 

Wyżga, B, Hajdukiewicz, H, Radecki-Pawlik, 
A, Zawiejska, J. 2010. Eksploatacja osadów z koryt rzek 
górskich–skutki środowiskowe i procedury 
oceny. Gospodarka Wodna, 6, 243-249.



NEGATYWNE SKUTKI EKSPLOATACJI RUMOWISKA



(C) Przekrój Wisłoki w posterunku 
Łabuzie w latach 1957 i 1996. Liniami 
poziomymi wskazano położenie 
stanu pełnokorytowego, a liniami 
pionowymi poziomy zasięg koryta w 
1957 i 1996 r

(A) Objętość osadów wydobytych z 
koryta Wisłoki w latach 1955-1964 
przedstawiona dla 10-
kilometrowych odcinków rzeki (wg 
B. Osucha 1968, zmodyfikowane). 

(B) Zmiany minimalnych rocznych 
stanów Wisłoki w przekroju 
wodowskazowym Łabuzie w ciągu 
XX wieku.

10 lat poboru żwirów – czas 
odbudowy rumowiska 500 lat

Wyżga, B, Hajdukiewicz, H, Radecki-Pawlik, 
A, Zawiejska, J. 2010. Eksploatacja osadów z koryt 
rzek górskich–skutki środowiskowe i procedury 
oceny. Gospodarka Wodna, 6, 243-249.



Niedociążenie

rzeki tzw. 

„głodna woda”

Erozja boczna 

– poszerzanie 

koryta

Regulacja 

– zwężenie 

i wyprostowanie

koryta

Etap 1

Pobór 

żwirów 

z koryta



Pobór żwirów z den dolin ogranicza możliwość uzupełnienia brakującego materiału 
rumowiskowego dla rzeki przez procesy erozji bocznej. Pobór z bardzo dużych powierzchni  
zabiera rzece korytarz swobodnej migracji.

Dolina Wisłoki



Na długości 26 km koryta Sanu od Hłomczy do 
Dynowa w 2013 roku było ok. 200 ha zbiorników 
poeksploatacyjnych. Stanowią one 8,7% powierzchni 
dna doliny Sanu na tym odcinku. 



- obwałowania

Antropopresja w dnach dolin i korytach rzecznych



85 tys. km – długość wałów przeciwpowodziowych w Polsce

1,1 mln ha – obszary chronione przez obwałowania

Ponad 60% długości wałów jest użytkowana co najmniej od 40 lat



Wały przeciwpowodziowe

Najstarszy i podstawowy środek ochrony przed powodzią dolin 

na obszarach nizinnych

Zalety:

• prosta konstrukcja

• stosunkowo niskie koszty wykonania

• bezpośrednia skuteczność (ograniczona wysokością wału i 

jego szczelnością)

• łatwość włączenia do kompleksu urządzeń

wodno-gospodarczych



Wady:

• utrudniona regulacja stosunków wodnych na obszarze

doliny odciętym wałami;

• zwężenie koryta WW, podniesienie poziomu wody, wzrost

prędkości, możliwość erozja koryta głównego;

• akumulacja rumowiska unoszonego w międzywalu –

tym intensywniejsza im międzywale jest bardziej zarośnięte

roślinnością wysoką (drzewami i krzewami);

• odcięta retencja dolinowa, wzrost prędkości przemieszczania

się fali wezbraniowej, wzrost zagrożenia dla niżej leżących

terenów;

• odcięcie siedlisk dolinowych od rzeki, zanikanie mokradeł,

zarastanie starorzeczy i oczek wodnych (zubażanie

środowiska przyrodniczego);



Wady:

• zmiana użytkowania gospodarczego doliny (bardziej

intensywne wykorzystanie rolnicze, obiekty infrastruktury,

zabudowa, co powoduje wzrost strat powodziowych w

przypadku przerwania wału);

• fałszywe przekonanie mieszkańców o całkowitym

bezpieczeństwie.

Zabudowania bezpośrednio przylegające do obwałowań – dolny bieg Raby



- Regulacje koryt

Antropopresja w dnach dolin i korytach rzecznych



Zmiana szerokości koryta Raby – efekt regulacji koryta w XX wieku 



Regulacje Sanu – XIX wiek;
przecięcie meandrów dla ułatwienia 

spływu drewna 

Gorczyca, E. (2016). Rozwój 
górskich żwirodennych koryt 
rzecznych w warunkach 
antropopresji. Kraków: Instytut 
Geografii i Gospodarki 
Przestrzennej UJ.



1861-64

1894-1907

1934

2003

Uregulowanie roztokowego koryta Czarnego Dunajca



Koryto Czarnego Dunajca w granicach miejscowości Czarny Dunajec

1934 rok 2012 rok

(Walas 1938)

CZARNY DUNAJEC



Wisłoka – głęboko wcięte koryto, o trapezowym przekroju; skutek poboru żwirów i 
regulacji koryta 



Wisłoka – głęboko wcięte koryto, o trapezowym przekroju; skutek poboru żwirów i 
regulacji koryta. Widoczna wysoko zawieszona nad korytem równina zalewowa.



Założenia tradycyjnego utrzymania rzek i potoków:

- ułatwienie i przyśpieszenie spływu wody;

- uproszczony przekrój koryt,

- uregulowany przebieg koryta w planie,

- usuwanie roślinności i rumoszu drzewnego z koryta.



Pobór 

żwirów 

z koryta

Niedociążenie

rzeki tzw. 

„głodna woda”

Erozja boczna 

– poszerzanie 

koryta

Regulacja 

– zwężenie 

i wyprostowanie

koryta

Etap 1

Etap 2

Koryto 

uregulowane 

Pobór 

żwirów 

z koryta

Erozja wgłębna
- pogłębienie

koryta

Zniszczenie 

regulacji 

- erozja

Etap 3

Zniszczenie 

regulacji

Ponowna

regulacja

koryta

Pobór 

żwirów 

z koryta

Schemat degradacji koryt rzecznych w Karpatach



 

Umocnienia brzegu przerwane 
przez Łososinę w: 

a) Łososinie Dolnej (2019),     

b)  Żbikowicach (2019). 



2012

1,7 m

ok. 2 m

Zniszczone regulacje na Skawie



Rzeka 
uregulowana

Utracona zdolność 
do samooczyszczania 

Mała  
bioróżnorodność 

Zniszczenie korytarza 
ekologicznego 

umożliwiającego 
przemieszczanie roślin 
i wędrówkę zwierząt

Niezdatna z punktu 
widzenia turystyki 

i rekreacji

Nieatrakcyjna 
krajobrazowo

Stanowi większe 
zagrożenie powodziowe

Nie przeciwdziałania 
suszy

Przekształcanie 
teras zalewowych w 
terasy nadzalewowe

Obniżenie poziomu 
wód gruntowych 
w przyległym terenie 
i przesuszenie gruntów 



https://www.youtube.com/watch?v=21YAP8RF_sw

mailto:www.youtube.com/watch?v=21YAP8RF_sw
https://www.youtube.com/watch?v=21YAP8RF_sw


1. Regulacje koryt rzecznych 

bez rozpoznania procesów 

kształtujących koryto, 

z pominięciem tendencji 

rozwojowych koryta 

3. Pobór żwirów z 

koryta (do lat 70. 

XX wieku na skalę 

przemysłową)

2. Regulacje koryt bez 

uzasadnienia 

przeciwerozyjnego czy 

przeciwpowodziowego

Błędy regulacji koryt rzek karpackich

SKUTKI

• Nadmierne wyprostowanie i zwężenie przebiegu koryt 

rzecznych – zwiększenie jednostkowej mocy strumienia

• Pogłębienie koryt – zanik roślinności nadrzecznej, obniżenie 

poziomu wód gruntowych, brak wody

• zniszczenie roślinności nadrzecznej i siedlisk organizmów 

rzecznych – zanik życia w korytach rzecznych

DEGRADACJA KORYT RZECZNYCH



Nisko-kosztowe rozwiązania zmniejszające negatywne skutki 

zmian klimatu w kontekście ryzyka wystąpienia powodzi i susz

Co powinniśmy chronić:

- doliny rzeczne, 

- obszary wodno-błotne,

- promowanie trwałych użytków zielonych i zalesień w strefie obszarów 

zalewowych lub podmokłych.

Nowoczesne praktyki utrzymaniowe:

- ograniczenie robót utrzymaniowych, „regulacje bliskie naturze”,

- utrzymanie zgodne z dynamiką rzek; dobre rozpoznanie hydrauliczne, 

geomorfologiczne i ekologiczne,

- potrzeba renaturyzacji,

- samoistna renaturyzacja.



Samoistna renaturyzacja

Część II



Samoistna renaturyzacja - proces powrotu rzeki do 

stanu zbliżonego to tego sprzed regulacji. 
Proces bez czynnego udziału człowieka. 



Skawa

SAMOISTNA RENATURYZACJA
- rola wezbrań,
- zaniechanie regulacji



1 km

Rzeka Skawa; odcinek rzeki między Makowem 
Podhalańskim a Suchą Beskidzką został 
uregulowany w latach 70. XX wieku.



Gorczyca, E. (2016). Rozwój górskich żwirodennych koryt rzecznych w warunkach antropopresji. Kraków: Instytut 
Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Etapy samoistnej renaturyzacji rzeki Skawy



The Second Military Survey maps of the Habsburg Empire (1806–1869) (http://mapire.eu/); www.geoportal.pl

Samoistna renaturyzacja – zmiana przebiegu w planie koryta Skawy nawiązuje do przebiegu 
koryta w XIX wieku



Łososina

SAMOISTNA RENATURYZACJA

- rola wezbrań,

- zaniechanie regulacji



Łososina w 1973 roku

Łososina po regulacji – 1984 rokhttp://www.beskidy.gminadobra.pl

Regulacje koryta Łososiny 
po powodzi w 1972 roku -
bieg górny.



XIX wiek

Lata 80-te XX 

wieku – koryto 

uregulowane –

bieg środkowy

The Second Military Survey maps of the Habsburg Empire (1806–1869) (http://mapire.eu/); www.geoportal.pl

http://mapire.eu/
http://www.geoportal.pl/


Depozycja rumowiska
po powodzi w 1997 roku



XIX wiek

XXI wiek

The Second Military Survey maps of the Habsburg Empire (1806–1869) (http://mapire.eu/); www.geoportal.pl

Samoistna renaturyzacja Łososiny w biegu środkowym

http://mapire.eu/
http://www.geoportal.pl/


SAN

Początki samoistnej renaturyzacji

- rola wezbrań,

- zaniechanie regulacji



San – stopniowe poszerzanie koryta



Łososina

Lokalizacja odcinków z samoistną renaturyzacją w systemie rzecznym



https://www.youtube.com/watch?v=mUtPdXsjLQQ

Renaturyzacja techniczna wymaga nakładu ogromnych środków finansowych 



Elżbieta Gorczyca

Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie


