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1. Wstęp
Powszechnie wiadomo, że to głównie podczas wezbrań następuje odprowadzanie 

zawiesiny ze zlewni. Jednak pomiędzy przepływem wody, a koncentracją zawiesiny nie 
stwierdza się prostego związku (Froehlich 1975, 1982, Krzemień Święchowicz 1992; 
Kostrzewski i in. 1994; Tylkowski 2003). Najwyższe wartości koncentracji zawiesiny 
mogą wystąpić zarówno przed, w trakcie, jak i po kulminacji przepływu. Graficznym 
obrazem związku pomiędzy natężeniem przepływu wody, a koncentracją zawiesiny są 
pętle wskazujące między innymi na dostawę i wyczerpywanie się zawiesiny do transportu 
w korycie rzecznym (Finlayson 1978, Froehlich 1982, Kostrzewski i in. 1994).

Celem artykułu jest poznanie zmian koncentracji zawiesiny podczas wezbrań 
roztopowych i opadowych w różnie użytkowanych zlewniach pogórskich, w latach 
hydrologicznych 2002-2004.

 Podstawą pracy są wybrane wyniki uzyskane w ramach projektu badawczego 
KBN3P04G05022 w latach hydrologicznych 2002-2004.

2. Obszar i metoda badań
Badania przeprowadzono w zlewni Starej Rzeki o powierzchni 24,2 km2 położo-

nej jest w obrębie progu Karpat oraz jej dwóch zlewniach cząstkowych: Brzeźnickiego 
Potoku (Kubaleńca) oraz Potoku Leśnego-Górnego (ryc. 1.).

Zlewnia Starej Rzeki jest użytkowana rolniczo. Lasy (41,9%) występują w postaci 
zwartych płatów południowej części zlewni. Łąki i pastwiska zajmują 14,9% obszaru 
zlewni i występują głównie w dnie doliny Starej Rzeki. Grunty orne zajmują 36,3%.  
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W zlewni Brzeźnickiego Potoku (1,03 km2) grunty orne stanowią 69,3% powierzchni, 
łąki i pastwiska − 20,4%, lasy − zaledwie 0,5% powierzchni (Święchowicz 2002). Zlew-
nia Potoku Leśnego-Górnego (0,48 km2) jest jedną ze zlewni elementarnych w obrębie 
Leśnego Potoku i w ponad 99% jest zlewnią zalesioną 

Pomiary koncentracji zawiesiny w korytach potoków przeprowadzono w profi-
lach hydrometrycznych Starej Rzeki, Brzeźnickiego Potoku i Leśnego-Górnego, gdzie 
pobierane były jednolitrowe próby wody (ryc. 1). W okresach międzywezbraniowych 
pobór prób odbywał się co tydzień (Stara Rzeka i Brzeźnicki Potok) i co dwa tygodnie 
(Potok Leśny-Górny), a w okresie wezbrań był odpowiednio zagęszczany w zależności 
od dynamiki wzrostu lub opadania fali wezbraniowej (tab. 1). Koncentrację zawiesiny 
określano metoda wagową za pomocą sączków.

3. Wyniki
W okresie badań zarejestrowano występowanie wezbrań spowodowanych zarówno 

topnieniem pokrywy śnieżnej jak i opadami frontalnymi oraz burzowymi. Do analizy 
wybrano 12 wezbrań Starej Rzeki, 13 wezbrań Brzeźnickiego Potoku, i 6 wezbrań Poto-
ku Leśnego-Górnego (tab. 1). Zmiany koncentracji zawiesiny przedstawiono dla dwóch 
typów wezbrań (roztopowego i opadowego frontalnego), które wystąpiły równocześnie 
w Starej Rzece, Brzeźnickim Potoku i Leśnym-Górnym. W latach hydrologicznych 
2002-2004 wartości koncentracji zawiesiny podczas wezbrań były bardzo zróżnicowane. 
Najwyższe koncentracje zanotowano w Starej Rzece, a najniższe w Potoku Leśnym-
-Górnym (tab. 1). Zależności pomiędzy przepływem, a koncentracją zawiesiny podczas 
wezbrań Starej Rzeki mają kształt pętli prawoskrętnych, zakreślanych zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara, a maksymalne wartości koncentracji zawiesiny notowane były zwy-
kle przed kulminacją przepływu wody lub w jej trakcie (ryc. 2, ryc. 3). Świadczy to  

Ryc. 1. Zlewnia Starej Rzeki – rozmieszczenie poboru prób wody. Przekroje hydrometryczne:  
1 − Stara Rzeka (Stacja), 2 − Brzeźnicki Potok, 3 − Potok Leśny-Górny
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Ryc. 2. Natężenie przepływu wody (l/s) i koncentracja zawiesiny (mg/l) w Starej Rzece (A), 
Potoku Brzeźnickim (B) i Potoku Leśnym-Górnym (C) podczas wezbrania roztopowego  
w marcu 2003 r. oraz związki pomiędzy przepływem wody a koncentracją zawiesiny (a, b, c)
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Ryc. 3. Natężenie przepływu wody (l/s) i koncentracja zawiesiny (mg/l) w Starej Rzece (A), 
Potoku Brzeźnickim (B) i Potoku Leśnym-Górnym (C) podczas wezbrania deszczowego  
w lipcu 2004 r. oraz związki pomiędzy przepływem wody a koncentracją zawiesiny (a, b, c)
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o szybkiej dostawie wody do cieków i uruchamianiu do transportu fluwialnego drobnego 
materiału z dna i brzegów koryta. Po kulminacji, w fazie opadania fali wezbraniowej 
koncentracja zawiesiny gwałtownie opadała. Maksymalna koncentracja zawiesiny  
w Brzeźnickim Potoku była zdecydowanie niższa niż w Starej Rzece (tab. 1). Zaznaczy-
ła się też wyraźna różnica w koncentracji zawiesiny w zależności od typu wezbrania. 
Zdecydowanie wyższe wartości maksymalnej koncentracji wystąpiły podczas wezbrania 
roztopowego (10-15 marca 2003). Zależności pomiędzy przepływem, a koncentracją 
zawiesiny podczas wezbrań w Brzeźnickim Potoku miały – podobnie jak w Starej 
Rzece – kształt pętli prawoskrętnych. Niższe wartości koncentracji zawiesiny związane 
są z szybszym wyczerpywaniem się w korycie materiału dostępnego do transportu flu-
wialnego (ryc. 2, ryc. 3). W Potoku Leśnym-Górnym wartości koncentracji zawiesiny 
podczas wezbrań były zdecydowanie najniższe. Nie zaznaczyła się wyraźna różnica  
w koncentracji zawiesiny w zależności od typu wezbrania (tab. 1). Pętle podobnie 
jak dla poprzednich zakreślane są zgodnie z ruchem wskazówek zegara i świadczą  
o wyprzedzeniu maksymalnej koncentracji zawiesiny w odniesieniu do maksymalnego 
przepływu (ryc. 2, ryc. 3).

4. Wnioski
W pogórskiej zlewni Starej Rzeki charakterystyczną cechą wezbrań, zarówno 

roztopowych jak i deszczowych, niezależnie od użytkowania zlewni, jest występowanie 
pętli prawoskrętnych. Maksymalne wartości koncentracji zawiesiny występują zwykle 
przed kulminacją przepływu. Wskazuje to na szybką dostawę drobnego materiału  
z dna i brzegów koryta oraz jego najbliższego otoczenia. Bardzo duże zmiany koncen-
tracji zawiesiny podczas wezbrań oraz jej znaczne zmniejszanie się podczas kolejnych 
kulminacji wskazuje na szybkie wyczerpywanie się zasobów materiału dostępnego do 
transportu fluwialnego.
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