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

Wyjaśnienia terminów i pojęć

Koryto rzeczne to forma wklęsła wydłużona, w której koncentruje się spływ wody płynącej 
stale, okresowo lub epizodycznie (  rozdział 2, ryc. 1, 2 ). W korycie działają procesy fluwialne. 
Strefa zalewana podczas wezbrań nazywana jest korytem wielkiej wody lub łożyskiem 
powodziowym. Koryto może być wycięte w litej skale lub w aluwiach. Kształt koryta, jego 
szerokość, głębokość i spadek zależą od wielkości przepływu rzeki oraz od ilości i jakości 
transportowanego rumowiska. W korycie występują rynny, progi i kotły, podłogi skalne, 
podcięcia brzegowe, łachy centralne i brzeżne ( boczne ). Można wyróżnić : koryto normalne, 
w którym mieszczą się wody podczas niskich i średnich stanów oraz łożysko, czyli koryto 
powodziowe. Koryto składa się z brzegów i dna. Korytem rzeki przemieszcza się nie tylko 
woda, lecz także materiał transportowany, taki jak : ił, pył, piasek, żwir, głazy, bloki, nazy-
wany ogólnie materiałem klastycznym. Ponadto w korycie transportowany jest materiał 
rozpuszczony. Podział na transport materiału rozpuszczonego i klastycznego zwietrzelin 
wynika z wielkości transportowanych cząstek i mechanizmu transportu ( Froehlich 1982 ). 

Materiał klastyczny to zawiesina ( materiał zawieszony ) oraz materiał wleczony ( mate-
riał transportu dennego ). W obszarach górskich zawiesinę stanowi zwykle materiał ila-
sto-pylasto-piaszczysty. Materiał wleczony stanowi zwykle w tych obszarach materiał 
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piaszczysto-żwirowo-głazowo-blokowy. Ten sam materiał frakcji pylasto-piaszczystej 
w zależności od środowiska przyrodniczego i prędkości wody może być transportowany 
w zawiesinie lub postaci transportu dennego. W obszarach górskich i wysokogórskich 
podobnie może się zachowywać także materiał innych frakcji. 

Szerokość brzegowa to szerokość koryta niskiej wody łącznie z łachami występującymi 
w jego obrębie ( rozdział 2 ryc. 9) (fot. 1 ).

Łożysko ( koryto powodziowe ) to koryto wielkiej wody, szczególnie charakterystyczne 
jest dla rzek o dużych amplitudach stanów wody, np. roztokowych. Rzeki tego typu przy 
niskich i średnich stanach mieszczą się zwykle w tzw. korycie normalnym. Przy wysokich 
stanach wody woda zajmuje większy obszar i wypełnia liczne kanały, którymi odprowa-
dzane są wody wezbraniowe ( rozdział 2 ryc. 9) (fot. 5 ). 

Szerokość łożyska – to szerokość rzeki przy wysokich stanach wody. Woda wypełnia 
liczne kanały, przykrywa łachy i wyspy w obrębie koryta. Szerokość łożyska to suma sze-
rokości kanałów ( rozdział 2 ryc. 9) (fot. 4 i 5 ). 

Typy koryt rzecznych można wydzielać zależnie od wybranego kryterium. Można 
wydzielać koryta ze względu na przebieg w planie, stabilność, krętość, liczbę form, rodzaj 
podłoża, rodzaj transportowanego materiału. Najpowszechniej wydzielane są koryta 
ze względu na układ koryta w planie i rodzaj przemieszczanego materiału. Według  
S.A. Schumma ( 1963 ) można wydzielić 3 typy ze względu na przemieszczany materiał : 
koryta rzek o obciążeniu zawiesinowym, mieszanym i dennym. Z kolei ze względu na 
przebieg w planie można wydzielić koryta : proste ( fot. 1 ), kręte ( fot. 2 ), meandrowe ( fot. 3 ), 
 roztokowe ( fot. 4 i 5 ) i anastomozujące ( fot. 6 ). Koryta proste występują bardzo rzadko 
( zwykle są antropogeniczne lub ich przebieg uwarunkowany jest tektonicznie ), nato-
miasta koryta kręte są powszechne. Koryta meandrowe powstają w szerokich dolinach 
o małym spadku, są wycięte w aluwiach. Meandrem jest odcinek koryta złożony z dwóch 
zakoli : prawego i lewego. Rzeki meandrowe charakteryzują się wyrównanym przepływem, 
małym spadkiem, niewielką prędkością, transportują stosunkowo dużo zawiesiny. Koryta 
rzek roztokowych są wielokanałowe z licznymi wyspami i łachami centralnymi. Rzeki 
te charakteryzują się dużymi wahaniami stanów wody. Mogą transportować duże ilości 
żwiru lub piasku. Koryta rzek anastomozujących są wielokanałowe, bardzo kręte, głę-
boko wcięte w zarośniętą równinę zalewową. Rzeki te mogą transportować zróżnicowane 
ilości zawiesiny. Charakteryzują się spokojnymi przepływami o małych lub umiarkowa-
nych prędkościach ( Teisseyre 1991 ). 

Odcinek morfodynamiczny to odcinek koryta rzecznego charakteryzujący się jedno-
rodną budową. Kształtowany jest przez dominujący proces lub procesy morfogenetyczne 
( rozdział 2 ryc. 1, 2 i 3) (fot. 1 i 2 ).

Brzeg koryta to wypukły załom koryta rzecznego. Brzeg występuje w korycie niskiej 
wody lub wysokiej wody ( brzeg łożyska ). Budują go lite skały lub materiał aluwialny ( roz-
dział 2 ryc. 10) (fot. 19 ).

Dno koryta to płaski lub bardzo zróżnicowany element koryta rzecznego. Dno wystę-
puje w korycie niskiej lub wysokiej wody ( dno łożyska ). Wycięte jest w litej skale lub 
w aluwiach ( rozdział 2 ryc. 1, 2 i 3) (fot. 1 i 2 ). 
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Profil podłużny koryta jest graficznym obrazem zmian spadków wzdłuż biegu rzeki.  
Załomy w obrębie profilu podłużnego koryta mogą być związane z budową geologiczną 
( litologią lub tektoniką ) i rzeźbą doliny rzecznej ( rozdział 2 ryc. 7 i 8 ). 

Profil poprzeczny koryta jest graficznym obrazem zmian głębokości dna koryta, mie-
rząc od załomu w obrębie brzegu koryta do danego punktu w jego dnie ( rozdział 2, ryc. 6 ). 
W jego obrębie mogą występować załomy nawiązujące głównie do różnic litologicznych 
( rozdział 2 ryc. 9 ).

Spadek koryta to stopień nachylenia dna koryta w kierunku biegu rzeki. Jest to sto-
sunek różnicy wysokości H do odległości L. Spadek ( S ) można obliczać dla dowolnie 
wybranych odcinków koryta rzeki. Wyrażony jest liczbą niemianowaną albo w procen-
tach i promilach ( rozdział 3 ryc. 6 ). 

Procesy fluwialne, czyli rzeczne, związane są z działalnością erozyjną, transportową 
i akumulacyjną rzek. Należą do najbardziej rozpowszechnionych i najważniejszych pro-
cesów morfogenetycznych na Ziemi. Intensywność tych procesów zależy od sposobu pły-
nięcia wody, od energii i kształtu koryta oraz od materiału budującego jego dno i brzegi. 
Z tego względu procesy fluwialne mogą zachodzić okresowo lub ciągle.

Erozja fluwialna polega na pogłębianiu dna i podcinaniu brzegów. Erozja wgłębna 
zachodzi wtedy, kiedy rzeka rozcina podłoże skalne lub rozmywa dno aluwialne. 
W związku z ruchem wody możemy mówić o : eworsji, polegającej na przegłębianiu dna 
koryta w strefie ruchu wirowego wody i materiału rumowiskowego, oraz o erozji postę-
powej, związanej z rozcinaniem podłoża skalnego w wyniku podłużnego transportu 
rumowiska wleczonego. Podczas przemieszczania rumowiska zachodzi proces abrazji lub 
korazji, polegający na pogłębianiu dna wskutek szorowania materiałem rumowiskowym. 
Pod wysokimi progami wodospadów zachodzi kawitacja, czyli proces niszczenia koryta 
skalnego na skutek implozji banieczek powietrza. W obszarach górskich i wyżynnych 
ma miejsce rozcinanie progów i załomów skalnych, powodując ich cofanie. Proces ten 
nosi nazwę erozji wstecznej i prowadzi do wyrównywania wstecznego profilu podłużnego 
koryta. Do pogłębiania koryta prowadzi też proces rozmywania i rozcinania dna aluwial-
nego zbudowanego ze żwirów, piasków i namułów rzecznych. Do fluwialnych procesów 
erozyjnych należy też erozja boczna, polegająca na podcinaniu lub rozmywaniu brzegów 
koryta rzecznego. Dzięki erozji bocznej ma miejsce migracja boczna koryta i tworzenie 
przebiegu krętego. 

Działalność transportowa rzek polega na przemieszczaniu materiału rozpuszczonego, 
zawieszonego i wleczonego. Jest on zróżnicowany w profilu podłużnym koryt rzecznych, 
a także w ciągu roku hydrologicznego. Transport materiału rozpuszczonego jest zróżnico-
wany podczas wezbrań. Zwykle im większe są przepływy, tym mniejsza jest koncentracja 
materiału rozpuszczonego w wodzie. Podczas wezbrań wynoszone są jednak największe 
ilości materiału rozpuszczonego ze zlewni. Transport zawiesiny polega na przemieszcza-
niu materiału mineralnego i organicznego w rzekach. Podczas wezbrań przemieszczane 
są największe ilości zawiesiny. Największa koncentracja zawiesiny ma miejsce przed kul-
minacją wezbrania; podczas opadania fali wezbraniowej koncentracja zawiesiny jest coraz 
niższa. Podczas jednego wielkiego wezbrania może być wyniesione więcej zawiesiny niż 
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podczas całego roku bez dużych wezbrań. Transport materiału wleczonego, dennego ( bed 
load ) związany jest z transportem frakcji żwirowo-głazowej i piaszczysto-pylastej. Naj-
większe natężenie transportu materiału przypada przed lub podczas kulminacji wezbra-
nia. Transport materiału wleczonego odgrywa największą rolę morfotwórczą w korytach 
rzek i potoków. Ruch rumowiska w korytach rzek odbywa się dzięki wleczeniu, tocze-
niu, saltacji, a nawet suspensji. Udział procentowy poszczególnych rodzajów materiału 
wynoszonego ze zlewni jest wskaźnikiem aktywności procesów fluwialnych w poszczegól-
nych regionach. Na przykład z Tatr Zachodnich na ich przedpole wynoszone jest rocznie 
91,74 – 95,58% materiału rozpuszczonego, 4,35 – 8,05% zawiesiny i tylko 0,07 – 0,26% mate-
riału wleczonego ( dennego ) ( Krzemień 1991b ).

Działalność akumulacyjna, czyli depozycyjna rzek, zachodzi wtedy, kiedy rzeka 
zmniejsza siłę transportową. Wzmożenie depozycji ma miejsce wówczas, gdy rzeka 
zmniejsza spadek, zmniejsza masę wody, rozszerza koryto oraz uchodzi do jakiegoś zbior-
nika. Efektem depozycyjnej działalności rzek i potoków są łachy korytowe, nazywane też 
odsypami, oraz stożki napływowe i delty. Szybkość rozwoju tych form zależy od reżimu 
rzeki, ilości transportowanego materiału, a w przypadku delt, od konfiguracji dna basenu, 
gdzie składane są osady. 

Pokrywy fluwialne, czyli osady rzeczne ( aluwia ), to materiał głazowo-żwirowo-piasz-
czysto-pylasty akumulowany przez rzeki stałe, okresowe lub epizodyczne. Zwykle w gór-
nych biegach osadza się materiał najgrubszy – głazowo-żwirowo-piaszczysty, przy czym 
ilość tego materiału jest niewielka, ponieważ podczas wezbrań materiał ten jest przemiesz-
czany w dół rzeki. W środkowym i dolnym biegu rzeki w obrębie płaskiego i płytkiego dna 
koryta zaczyna się gromadzić materiał piaszczysto-żwirowy. Osady korytowe tworzą zwy-
kle łachy brzeżne i środkowe oraz wyspy, a przy ujściach rzek stożki napływowe lub delty. 
Osady rzeczne, czyli aluwia, budują terasy akumulacyjne ( osadowe ) i skalno-osadowe. 

Równina zalewowa – strefa dna doliny rzecznej, na której występuje okresowy prze-
pływ wód podczas wielkich wezbrań ( ekstremalnych ) oraz depozycja osadów fluwialnych. 
Zbudowana jest głównie z aluwiów o zróżnicowanej frakcji : głazowej, żwirowej, piasz-
czystej i pylastej. Zazwyczaj pokryta jest roślinnością typu : ziołorośla, wiklina, las łęgowy 
z olchą, wierzbą, topolą, osiką. Można wyróżnić w jej obrębie dwie strefy : przykorytową 
( proksymalną ) i zewnętrzną ( dystalną ). Pierwsza jest bardziej urozmaicona ze staro-
rzeczami i systemem stopni. W dolinach rzek transportujących drobny materiał mogą 
występować wały przykorytowe, krewasy i stożki krewasowe. Druga strefa jest mniej 
urozmaicona, rzadziej zalewana. Równina zalewowa zbudowana jest przeważnie z facji 
pozakorytowej – w górach – frakcji piaszczysto-żwirowej, a nawet głazowej i detrytusu 
roślinnego; w kotlinach i na przedpolu gór – frakcji piaszczystej, pylastej i ilastej z detry-
tusem roślinnym . W okresie intensywnego pogłębiania koryt, szczególnie w Karpatach 
i na ich przedpolu, zasięg równiny zalewowej jest trudny do określenia. W wielu dolinach 
został on ograniczony. Z tego powodu wyznaczenie zasięgu równiny zalewowej jest moż-
liwe jedynie w terenie. 

Formy korytowe to formy fluwialne erozyjne i depozycyjne występujące w korytach 
rzek i potoków. Są to formy wycięte w litej skale, takie jak : progi, kotły, bystrza, żebra 
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( berda ), podłogi skalne, rynny skalne oraz formy zbudowane z rumowiska lub wycięte 
w nim, takie jak : progi i zwały rumowiskowe, łachy korytowe ( odsypy ), systemy łach 
( kamieńce ) w odcinkach zdziczenia koryta, dna rumowiskowe płaskie, plosa i przemiały, 
kotły erozyjne. 

Progi i systemy progów to załomy skalne różnych rozmiarów i różnego pochodzenia 
wyraźnie zaznaczające się na powierzchni wody ( wodospady ), założone zwykle na odpor-
nych wychodniach skalnych. Ich wysokość zwykle mierzymy od powierzchni niskiej 
wody. U ich podnóża mogą się tworzyć kotły eworsyjne, nieraz o dużej głębokości. Sys-
temy progów tworzą zwykle kaskadę różnej wysokości na kilku wychodniach. W takiej 
sytuacji mogą być poprzegradzane kotłami eworsyjnymi. Progi skalne nazywane z hydro-
logicznego punktu widzenia wodospadami są najczęściej twardzielcowe na wychodniach 
skał o dużej odporności, tektoniczne w strefie uskoków tektonicznych, u wylotu zawie-
szonych dolin glacjalnych lub fluwialnych oraz mogą być związane ze stadialnym, epicy-
klicznym rozwojem den dolin. Wiązane są zwykle z erozją wgłębną czy erozją wsteczną, 
czyli wstecznym wyrównywaniem profilu podłużnego koryta cieku. W niektórych odcin-
kach progi mogą być odsłaniane spod pokrywy aluwiów, co zwykle wiąże się też z erozją 
wgłębną ( fot. 7, 8 ). 

Bystrza to załomy w korycie rzeki górskiej czy potoku. Tworzą je zwykle wychodnie 
odpornych skał lub nagromadzenia zdeponowanych otoczaków. Na powierzchni cieku 
zaznacza się przyspieszenie ruchu wody, zwykle jest to ruch turbulentny ( fot. 9 ). 

Ostrogi skalne to załomy skalne w dnie koryta rzeki czy potoku, niezaznaczające się 
na całej szerokości koryta. Są to zniszczone dawne progi skalne lub odsłaniane z podłoża 
skośnie zapadające wychodnie skalne ( fot. 10 ). 

Żebra ( berda ) to skalne grzędy o znacznych deniwelacjach i różnym stopniu roz-
członkowania. Charakterystyczne są w korytach rzek bieszczadzkich, np. w korycie Sanu, 
Wetliny, Osławy ( fot. 11 ). 

Podłogi skalne to dna koryt skalnych bez pokrywy rumowiskowej. W stosunku do 
podłoża są akordantne ( zgodne ) lub dyskordantne ( niezgodne ) ( fot. 12 ).

Nierówne dna skalne są wycięte w litej skale, z licznymi nieregularnymi załomami 
podłużnymi i poprzecznymi ( fot. 13 ).

Rynny erozyjne – podłużne zagłębienia w dnie koryta skalnego, kształtowane przez 
erozję postępową. Bardzo często kształt rynien dowiązuje do różnic litologicznych, spę-
kań i uskoków tektonicznych ( fot. 14 ).

Progi, zwały rumowiskowe zbudowane są z rumowiska korytowego. Występują na 
załomach związanych ze zmianą spadku, w strefie depozycji grubego detrytusu drzew-
nego ( pnie drzew, gałęzie, konary z systemem korzeni ), w strefie depozycji grubego rumo-
wiska korytowego ( fot. 15 ).

Kotły skalne ( marmity ) – formy wklęsłe w skalnym dnie koryta rzecznego, uformo-
wane dzięki erozji wirowej ( eworsji ). Występują pod progami skalnymi, w zwężeniach 
koryt, poniżej bystrzy ( fot. 16 ). 

Kotły rumowiskowe wycięte są przeważnie w dnie rumowiskowym w różnych poło-
żeniach w obrębie koryta rzecznego. Związane są z erozyjnym działaniem rzeki ( fot. 15 ).
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Łachy korytowe to formy akumulacyjne, depozycyjne, nazywane nieraz odsypami. 
Zbudowane są z materiału klastycznego. Rozróżnia się łachy centralne ( środkowe ) ( fot. 17, 
18 ) i brzeżne ( marginalne ) ( prawe lub lewe ) ( fot. 19 ). Łachy są elementem koryta i dlatego 
wszystkie są korytowe. Rozróżnianie łach śródkorytowych czy międzykorytowych jest kar-
kołomne. Wydzielanie łach meandrowych, podłużnych, poprzecznych nie budzi wątpliwo-
ści. Łachy meandrowe zaliczane są do marginalnych, brzeżnych. Ich powstawanie związane 
jest z procesem meandrowania. Występują przy wewnętrznych zakolach koryta. 

Wyspy to utrwalone roślinnością ( zaroślami krzewiastymi i drzewami ) łachy centralne 
w obrębie koryta rzecznego ( fot. 20 ). Podczas kolejnych dużych wezbrań w ich obrębie 
może być wymuszona depozycja osadów transportowanych przez rzekę. Podczas takich 
wezbrań w ich początkowej strefie deponowany jest też materiał organiczny, jak gałęzie, 
pnie drzew i korzenie.

Kamieńce ( systemy łach ) – systemy łach głazowo-żwirowych w korytach rzek rozto-
kowych ( fot. 4 ).

Dna rumowiskowe płaskie – dno koryta rzeki wycięte w aluwiach, bez form aluwialnych.
Ploso – przegłębiony odcinek koryta rzecznego przy jego wklęsłym brzegu. W obrębie 

plosa koryto jest zazwyczaj węższe, głębokie i charakteryzuje się asymetrycznym profilem 
poprzecznym. Charakterystyczne są już dla krętych żwirodennych koryt średniogórskich 
o stosunkowo małym spadku. W korytach rzek meandrowych są powszechne ( rozdział 5 
fot. 1 ) (fot. 22). 

Przemiał – spłycony odcinek koryta między dwoma plosami. W korycie rzeki żwiro-
dennej jest to wyraźny załom. Występuje w korycie rzeki krętej i meandrowej. Występo-
wanie na przemian plos i przemiałów jest charakterystyczne dla rzek karpackich o dnach 
żwirodennych. Ich obecność jest charakterystyczna dla rzek osiągających krzywą równo-
wagi ( rozdział 5 fot. 1 ) ( fot. 22 ). 

Podcięcia brzegowe tworzą się dzięki erozji bocznej. Podcięcia mogą być wypreparo-
wane w litej skale, w aluwiach oraz w litej skale i aluwiach. Są pionowe lub bardzo strome. 
Uwarunkowane są bezpośrednim lub pośrednim oddziaływaniem erozji bocznej. Ich 
wysokość nie jest więc związana z bezpośrednim oddziaływaniem tego procesu ( fot. 23 i 24 ). 

Miąższość osadów rzecznych można określić na podstawie obecności pojedynczych 
wychodni skalnych oraz podłóg skalnych. W takich sytuacjach, jak np. w korycie gór-
nej Białki, jest to bardzo łatwe do określenia. W innych przypadkach można to określić 
pośrednio na podstawie materiałów z wierceń, czy podczas prac w korytach rzek.

Skład frakcjonalny, uziarnienie, skład mechaniczny to cecha pokryw. W badaniach 
fluwialnych dotyczy utworów luźnych. Cecha ta określa procentowy udział w masie 
utworu określonych frakcji. Skład frakcjonalny można określać metodą sitową w tere-
nie, metodą planimetryczną ( Rutkowski 1995 ) i metodą M. G. Wolmana ( 1954 ). Metoda 
sitowa polega na przesianiu w terenie, w zależności od wielkości materiału 10–500 kg, 
rumowiska korytowego na jednym stanowisku. Metoda planimetryczna stosowana jest 
do określenia składu frakcjonalnego materiału gruboziarnistego. Podstawą są pomiary 
wykonywane bezpośrednio w terenie lub na fotografii sporządzonej w dokładnej skali. 
Ostatnio pojawiły się odpowiednie programy komputerowe, przyspieszające stosowanie 
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tej metody. Metoda M.G. Wolmana jest najprostsza i proponowana w przeglądowych 
badaniach fluwialnych. Polega na zebraniu 100 otoczaków z powierzchni łachy. Pobór 
materiału odbywa się w siatce kwadratów o oczkach np. co 20, 50 czy 100 cm zależnie 
od wielkości materiału. Pobór otoczaków odbywa się w miejscach przecięcia linii siatki. 
Siatkę można wykonać ze sznurka lub drutu. Zaplanowane linie pomiarowe można też 
uzyskać za pomocą taśmy mierniczej i wtedy pobiera się otoczaki co 20, 50 lub 100 cm, 
następnie przesuwa się taśmę w bok co 20, 50 lub 100 cm. Można też stosować inne spo-
soby pomiaru, np. poruszać się po łasze równymi krokami bez patrzenia pod nogi – wtedy 
zalicza się do próby te otoczaki, które znalazły się pod dużym palcem nogi ( Wolman 1954 ). 
Stosowane podziały na przedziały frakcji uwzględniają : ił, pył, piasek, żwir, głazy, bloki. 
Wielkość ziaren określa się w milimetrach lub w skali phi w zależności od potrzeb. Prze-
działy skali phi odpowiadają logarytmowi o podstawie równej 2. Podział na poszczególne 
frakcje, których wartości graniczne są zawsze kwestią umowną, doprowadza niekiedy 
do niejednoznacznego określenia cech osadu. Z tego względu w badaniach fluwialnych 
proponujemy za : UrbaniakBiernacka 1975; Szmańda, Krzemień 2008 ( rozdział 8 fot. 5 ) 
następującą skalę : 

A. ilasta ( < 0,0020 mm ), ( do +9 phi )
B. pylasta ( 0,0020 – 0,0625 mm ), ( od +9 do +4 phi ) 
C. piaskowa ( piaszczysta ) ( 0,0625 – 2,0 mm ), ( od +4 do -1 phi )
D. żwirowa ( 2,0 – 64,0 mm ), ( od –1 do –6 phi )
E. głazowa 1 ( 64,0 – 256,0 mm ), ( od –6 do –8 phi )
F. głazowa 2 ( 256,0 – 1024,0mm ), ( od –8 do –10 phi )
G. głazowa 3 ( 1024,0 – 2048,0 mm ), ( od –10 do –11 phi )
H. blokowa ( > 2048,0 mm ), (  >–11 phi ) 

Imbrykacja osadów aluwialnych to dachówkowate, skośne ułożenie otoczaków 
w stosunku do powierzchni łachy lub warstwowania osadów aluwialnych. Jest to proces 
nakładania i przylegania względem siebie otoczaków większą powierzchnią ( pochylenie 
otoczaków ) pod pewnym kątem, zwykle 15 – 30°, inne wartości podawane w literaturze 
to 5 – 20°, przy czym płaszczyzny największego przekroju ziaren zapadają pod prąd. Kąt 
pochylenia pojedynczych otoczaków zależy od prędkości wody, ilości i wielkości trans-
portowanego materiału. Jest on zazwyczaj mniejszy w źle wysortowanych osadach, więk-
szy natomiast w dobrze wysortowanych osadach gruboziarnistych. Imbrykacja osadów 
aluwialnych stanowi bardzo dobry wskaźnik kierunku transportu materiału grubokla-
stycznego i jest cechą kierunkową ( azymutową ) przydatną do określenia i analizy pale-
oprądów ( paleotransportu ). Na współczesnych łachach jest dobrym wskaźnikiem tego, 
jakie otoczaki i jakiej frakcji były ostatnio transportowane podczas przemodelowywania 
dna koryta rzeki ( fot. 25, 26 ). 

Lineacja ma miejsce wówczas, gdy otoczaki o kształcie elipsoidalnym są toczone przez 
prąd dłuższą osią prostopadle do kierunku prądu ( tak jak toczy się walec ). Równoległe 
ułożenie dłuższych osi otoczaków i ziaren wytwarza lineację. Imbrykacja i lineacja nie 
obejmują wszystkich otoczaków i ziaren. W przestrzenie między większymi otoczakami 
zostają zwykle włożone mniejsze i dopasowując się do pozostawionego im miejsca, zaj-
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mują różne położenia. Gdy spadek jest duży, większe okruchy mogą układać się zgodnie 
z kierunkiem prądu. 

Sortowanie zachodzi wtedy, kiedy otoczaki czy okruchy niesione przez wodę zależnie 
od zmian prędkości ulegają rozdzieleniu według wielkości i ciężaru. Z biegiem rzeki pręd-
kość się zmniejsza, wskutek czego wielkość materiału zmniejsza się równocześnie. 

Opancerzenie ( uzbrojenie dna koryta, bruk rzeczny ) występuje w korytach rzek żwi-
rodennych. Podczas wysokiego stanu wody rzeka transportuje różnorodny materiał; kiedy 
wezbranie zmniejsza się, prędkość płynącej wody powoli maleje, rzeka deponuje grube 
ziarna, a drobniejsze przemieszcza niżej. Wtedy na powierzchni łach przeważa gruby 
materiał. Powierzchnia łach korytowych i den rumowiskowych pokryta jest grubym 
materiałem, a pod nim występuje materiał gruby i znacznie drobniejszy. Po usunięciu 
powierzchniowej warstwy łatwo może być usuwany materiał drobny. Likwidacja opan-
cerzenia, np. w wyniku eksploatacji rumowiska, ułatwia wynoszenie drobnego materiału 
z odsłoniętej strefy już podczas niewielkich wezbrań ( fot. 27 ).

Fala stojąca – fala wodna będąca wynikiem interferencji dwu fal o jednakowych 
amplitudach i okresach biegnących naprzeciw sobie. W takiej fali wyróżnia się węzły, 
czyli punkty o zerowych amplitudach wychyleń, i strzałki, czyli punkty o maksymalnych 
amplitudach wychyleń. Fala stojąca występuje wtedy, kiedy wrzucimy do wody np. oto-
czak. Przy spokojnym nurcie fala rozchodzi się równomiernie na wszystkie strony. Gdy 
woda płynie szybko fala stojąca może : A – nie tworzyć się, B – przemieszczać się z biegiem 
i bardzo szybko zanikać, C – przemieszczać się również w górę cieku i szybko zanikać, 
D – przemieszczać się również w górę cieku i stosunkowo wolno zanikać. Zachowanie 
fali stojącej od bardzo dawna pozwalało wydzielić 4 typy cieków o różnej hydrodynamice. 

Ślady wysokiej wody – podczas wezbrań rzeka transportuje na powierzchni, w miarę 
podnoszenia stanów wody, coraz więcej materiału organicznego. Podczas obniżania stanów 
wody materiał ten deponowany jest na brzegach, drzewach i krzewach, znacząc maksymalny 
zasięg podczas wezbrania. Bardzo często zasięg ten wyznaczają różnorodne śmieci niesione 
przez rzekę. Po wezbraniu w bardzo prosty sposób, za pomocą klizymetru, możemy ten 
maksymalny stan pomierzyć od poziomu niskiej wody lub od dna koryta ( fot. 28 ). 

Budowle korytowe to obiekty hydrotechniczne podłużne i poprzeczne wpływające na 
morfologię i dynamikę koryta. Prawidłowa regulacja koryt poprzez budowanie obiektów 
hydrotechnicznych powinna zmierzać do polepszenia ich stanu ekologicznego, hydrody-
namicznego i geomorfologicznego. Słabe rozpoznanie warunków środowiskowych rzek 
i potoków oraz tworzenie obiektów hydrotechnicznych słabo wkomponowanych w sys-
tem fluwialny prowadzi do niepożądanych reakcji cieków ( fot. 29 ). 

Budowle poprzeczne w korytach rzek i potoków to : stopnie i progi oraz zapory prze-
ciwrumowiskowe i jazy. Budowle poprzeczne zmieniają przede wszystkim profil podłużny 
koryta i jego spadek ( Radecki-Pawlik 2004; Korpak 2007a ) ( fot. 29 ). 

Budowle podłużne służą do zmiany układu koryta w planie i modyfikacji jego profilu 
poprzecznego. Są to : tamy podłużne ( kierownice ), tamy poprzeczne ( ostrogi ) oraz róż-
nego rodzaju umocnienia brzegowe koryt wzdłuż biegu rzek i potoków ( Radecki-Pawlik 
2004; Korpak 2007a ) ( fot. 30 ). 
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Zlewnia ( dorzecze ) to obszar, z którego wody spływają do systemu jednej rzeki ( roz-
dział 3 ryc. 2 i 4 ). Każda zlewnia ograniczona jest działem wodnym. Działy wodne przebie-
gają po wyniosłościach, z których woda spływa do dwóch sąsiednich zlewni. Zwyczajowo 
o dorzeczu mówi się w przypadku dużych systemów rzecznych, a o zlewniach – kiedy 
mamy do czynienia ze stosunkowo małymi rzekami i potokami. Część zlewni występująca 
między dwoma profilami wodowskazowymi nazywa się zlewnią różnicową.

Ciek to termin ogólny odnoszący się do rzek, potoków i strumieni. Ciekami określa 
się wody znajdujące się w ruchu pod wpływem siły ciężkości i płynące korytem stale lub 
przez dłuższy czas. 

Zakole to regularny odcinek koryta o zarysie zbliżonym do podkowy. Zakola prawe 
łączą się z zakolami lewymi i tworzą meandry. Zwykle między tymi zakolami występują 
krótkie odcinki proste, w których położone są przemiały ( płycizny ). W obrębie zakoli 
pod brzegiem wklęsłym występują plosa ( przegłębienia ), a na brzegu wypukłym tworzą 
się łachy ( point bars ) ( fot. 3 ).

Meander to regularny odcinek koryta, złożony z dwóch zakoli i krótkiego odcinka 
prostego łączącego zakole prawe i lewe ( fot. 3 ). Termin pochodzi od nazwy rzeki Men-
deres ( Meander ) w Anatolii ( Büyük Menderes Nehri, w starożytności Maíandros ). Rzeka 
ta, o długości 529 km, swój bieg zaczyna na Płaskowyżu Anatolijskim, a kończy w Morzu 
Egejskim. W przeszłości tworzyła liczne meandry. Współcześnie na skutek regulacji 
w większości jej koryto jest uregulowane i wyprostowane . 

Starorzecze to odcięty fragment koryta rzecznego na skutek działania procesów flu-
wialnych lub procesów antropogenicznych. Starorzecza występują na równinach zale-
wowych oraz na terasach rzecznych. Mogą być regularne tam, gdzie występują koryta 
meandrowe lub anastomozujące, albo nieregularne tam, gdzie występują koryta kręte lub 
roztokowe. Występują więc na różnych poziomach, mogą być suche lub z wodą. Ich dna 
mogą być przegłębione w profilu podłużnym lub nie. Mogą występować jako pojedyncze 
formy lub tworzyć systemy form.

Wały przykorytowe tworzą się wzdłuż brzegu koryta na terasie zalewowej, podczas 
wezbrań. To strefa depozycji zarówno z transportu przydennego ( wleczenie, saltacja, trak-
cja ), jak i opadania drobnoziarnistych zawiesin w bezpośrednim sąsiedztwie koryta ( Zie-
liński 1998; Mycielska et al., 2001 ). Zwykle deponowany jest materiał pylasto-piaszczysty 
lub piaszczysto-żwirowy. W akumulacji materiału ważną rolę odgrywa roślinność pora-
stająca brzegi koryt – wpływając na wzrost oporu przepływu, powoduje wyraźne zmniej-
szenie możliwości transportowych rzeki i akumulację materiału. Wał przykorytowy może 
zostać erozyjnie rozcinany i wówczas tworzą się krewasy. U ich wylotu na terasie zalewo-
wej akumulowane są stożki napływowe, zwane glifami krewasowymi ( stożek przykory-
towy ) ( Zieliński 1998 ) ( fot. 31 ). 

Formy antropogeniczne to formy wytworzone przez człowieka. W korytach rzecznych 
są to budowle podłużne i poprzeczne wpływające na kształt koryta i tempo procesów flu-
wialnych ( rozdział 6 ryc. 10 ).

Osady fluwialne, patrz pokrywy fluwialne.
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Obtoczenie ( zaokrąglenie ) – wskutek działania abrazji okruchy skalne stają się obto-
czone i zaokrąglone. Okruchy takie nazywane są ogólnie otoczakami. Z biegiem rzeki 
otoczaki stają się coraz bardziej zaokrąglone, obtoczone i coraz mniejsze. Zaokrąglanie 
okruchów piaskowcowych ma miejsce po przebyciu odległości 1 – 5 km. Otoczaki charak-
teryzują się określonym stopniem obtoczenia ( zaokrąglenia ); oznaczamy go współczynni-
kiem zaokrąglenia : 2r / L, gdzie L oznacza maksymalną długość otoczaka, a r – najmniejszy 
promień krzywizny ( Cailleux 1959; Koreleski 1965; Klimaszewski 1978 ). 

Współczynnik spłaszczenia otoczaków – wskutek działania abrazji okruchy skalne 
podlegają zaokrąglaniu i spłaszczaniu. Stopień spłaszczenia otoczaków określamy przy 
pomocy współczynnika spłaszczenia wyrażonego wzorem : L+l/2E, gdzie L – to długość 
maksymalna otoczaka, l – szerokość otoczaka, E – grubość otoczaka. Pomiarów dokonuje 
się na 100 otoczakach tej samej klasy ( np. 4–6 cm ) i z tego samego materiału ( Cailleux 
1959; Koreleski 1965; Klimaszewski 1978 ).

Skład petrograficzny to cecha pokryw. W badaniach fluwialnych dotyczy utworów luź-
nych. Cecha ta określa procentowy udział otoczaków określonych skał. Pomiarów doko-
nuje się na 100 otoczakach zebranych z powierzchni łach metodą M. G. Wolmana ( 1954 ). 

Frakcja to wielkość składników osadu. Wyrażamy ją w milimetrach, centymetrach, 
metrach lub w skali phi. Każdy otoczak charakteryzuje się trzema parametrami : długo-
ścią ( a ), grubością ( b ) i szerokością ( c ). Szerokość otoczaka najlepiej określa jego średnią 
wartość. Podział rumowiska według wielkości ziarna można przyjmować według różnych 
autorów ( Szmańda, Krzemień 2008 ). W niniejszym opracowaniu proponujemy podział 
osadów według. U. Urbaniak-Biernackiej ( 1975 ), patrz skład frakcjonalny ( fot. 32 ).

Liczba F – liczba Froude’a; rozdziela ruch podkrytyczny ( strumieniowy ), który cechuje 
spokojny przebieg płynięcia wody w rzece, od ruchu nadkrytycznego ( strzałowy ), który 
cechuje rwący i gwałtowny przebieg płynięcia. Liczbę Froude’a określa następujący wzór : 
F =  v / pierwiastek kwadratowy z liczby g h, gdzie v oznacza prędkość płynięcia wody w m / s, 
g – przyspieszenie siły ciężkości w m/s2 ( 9,81 m/s2 ), h – głębokość wody w m. Gdy F< 1,  
tj. gdy v < pierwiastek kwadratowy z g h, zachodzi ruch podkrytyczny, strumieniowy; 
gdy F > 1, tj.gdy v > pierwiastek kwadratowy z g h, zachodzi ruch nadkrytyczny, strzałowy 
( Klimaszewski 1978 ). 

Ripplemarki ( zmarszczki, fale piaskowe ) występują w obrębie dna koryta płaskoden-
nego. Powstają dzięki temu, że w zagłębieniach między nierównościami powstaje wir skie-
rowany wstecz, który zatrzymuje przesuwane prądem ziarna, układające się na stronie 
odprądowej nierówności, a jednocześnie podprądowa strona nierówności jest erodowana. 
Dzięki temu nierówność jest nadbudowywana na stronie odprądowej, a fala piaskowa 
przesuwa się w kierunku prądu. Wskutek nakładania się fal piaskowych tworzą się war-
stwy o warstwowaniu przekątnym. Warstwowanie to może pochodzić zarówno z drob-
nych, jak i z dużych ripplemarków ( Książkiewicz 1968 ). Ripplemarki są charakterystyczne 
dla utworów rzecznych, morskich i eolicznych ( fot. 33 ). 

Rumowisko skalne – materiał mineralny grubofrakcyjny, zwykle blokowo-głazowo- 
żwirowy, akumulowany przez rzeki stałe, okresowe lub epizodyczne ( fot. 21 ). 



Fot. 1. Koryto proste, rzeka Skawa (fot. Elżbieta Gorczyca)

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



Fot. 34. Progi skośne w korycie Wisłoki w Świątkowej Małej (fot. Mateusz Sobucki)

Fot. 33. Ripplemarki w korycie Raby (fot. Elżbieta Gorczyca)
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Rumosz drzewny – materiał organiczny, taki jak gałęzie, pnie drzew i korzenie, zdepo-
nowany w korycie rzecznym ( fot. 25 ).

Upad warstw skalnych – kąt pionowy między płaszczyzną poziomą a linią upadu 
warstw skalnych. Jest to kąt upadu powierzchni strukturalnej ( fot. 34 ). W terenie mierzy 
się go klinometrem ( Guzik, Hakenberg 1966 ).

Bieg warstw skalnych to kierunek linii biegu warstw skalnych względem stron świata. 
W terenie mierzymy go busolą geologiczną. Jest to azymut linii biegu, czyli mierzony 
w prawo ( zgodnie z ruchem wskazówek zegara ), a więc jest to kąt między kierunkiem 
północy a dowolnym z dwu zwrotów linii biegu ( Jaroszewski et al., 1985 ) ( fot. 34 ). 

Zakończenie

Zebrane definicje nie wyczerpują wszystkich zagadnień. Gdy istnieje potrzeba wyja-
śnienia odpowiednich terminów, zalecamy sięgnięcie do literatury z zakresu geomorfolo-
gii ogólnej i geomorfologii fluwialnej ( Klimaszewski 1978; Galon 1979; Embleton, Thornes 
1985; Mycielska-Dowgiałło et al. 1999; Mycielska-Dowgiałło et al. 2001; Migoń 2006 ). Do 
lepszego zrozumienia terminów mogą być przydatne słowniki geograficzne ( Smoleń-
ski 1925; Flis 1959; Pietkiewicz, Żmuda 1973; Jackowski 2005 ) oraz encyklopedie ( Witt, 
Borówka 1997; Jackowski 2004 ).
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