
Obszar badań
3.

Szczegółowe badania stężenia związków biogennych w wodach powierzchniowych 
i podziemnych prowadzono w pogórskiej zlewni Starej Rzeki oraz w wyróżnionych  
w jej obrębie czterech zlewniach cząstkowych: Dworskiego Potoku, Kubaleńca, Leśnego 
Potoku i Leśnego Górnego Potoku. Określenie potencjalnych uwarunkowań i prawidłowości 
dostawy i odprowadzania substancji biogennych w materiale rozpuszczonym i zawiesinie 
wymaga poznania struktury środowiska badanych zlewni, przebiegu procesów erozji na 
stokach oraz mechanizmu dostawy materiału ze stoków do koryt rzecznych.

3.1. Zlewnia Starej Rzeki

Zlewnia Starej Rzeki, o powierzchni 22,22 km2 położona jest w obrębie progu 
Karpat w północnej części Pogórza Wiśnickiego i charakteryzuje się dojrzałą rzeźbą 
fluwialno-denudacyjną (Święchowicz 1991, 1992). Składa się z 29 zlewni cząstkowych, 
które odwadniane są stale lub okresowo przez cieki będące bezpośrednimi dopływami 
Starej Rzeki. Zamknięte przekrojami hydrometrycznymi są cztery z nich: zlewnia 
Dworskiego Potoku, Kubaleńca, Leśnego Potoku i Leśnego Górnego Potoku (zob.  
ryc. 2.2, tab. 3.1).

Zlewnia Starej Rzeki leży w obrębie dwóch stopni progu pogórza Karpackiego: 
wyższego – zbudowanego z odpornego fliszu jednostki śląskiej oraz niższego zbudowa-
nego ze skał fliszowych i mioceńskich okrytych pyłowymi utworami lessopodobnymi 
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(Święchowicz 1991, 1992, 2002a,b). Wyższy stopień – fragment Garbu Okocimskiego 
zaliczany jest do typu rzeźby pogórzy średnich, niższy zaś – fragment Przedgórza 
Brzeskiego do typu rzeźby pogórzy niskich (Starkel 1972, 1988). Garb Okocimski 
opada stromym progiem w dolinę Starej Rzeki, założonym na powierzchni nasunięcia 
płaszczowiny śląskiej.

Stara Rzeka na znacznej długości swego biegu rozdziela te dwie jednostki od 
siebie, wykorzystując różnice odporności skał na granicy nasunięć fliszowych jednostek 
śląskiej i podśląskiej oraz utworów miocenu (zob. rozdz. 9, ryc. 9.1). Zlewnia Starej 
Rzeki jest wyraźnie asymetryczna. Jej lewobrzeżna północna część, o cechach pogórza 
niskiego, zajmuje 8,6 km2, podczas gdy prawobrzeżna, południowa, w przeważającej 
części o rzeźbie pogórza średniego aż – 13,6 km2. Główne doliny oddzielone są od 
siebie szerokimi garbami o zaokrąglonych i wyrównanych wierzchowinach. Wyrównana 
powierzchnia pogórzy średnich leży w wysokości 320-340 m n.p.m., pogórzy niskich 
zaś około 40 m niżej (Święchowicz 1991, 1992).

Zlewnia Starej Rzeki położona jest na wysokości 216,5-361,5 m n.p.m. Wysokość 
średnia wynosi 278,6 m, zaś wysokości względne, decydujące o lokalnej energii rzeźby, 
osiągają wartości 20-80 m. Maksymalna wysokość względna wynosi 145,0 m. Obszar 
źródłowy doliny Starej Rzeki leży na wysokości 280-360 m n.p.m. i jest rozcięty dolinami 
pierwszego rzędu, głównie debrzami, wciosami i parowami. Dno doliny Starej Rzeki, 
z wyjątkiem odcinka początkowego, jest płaskie i szerokie (50-250 m). Zbudowane 
jest z utworów pylastych, piaszczystych z wtrąceniami iłów i nadbudowane utworami 
podstokowych równin proluwialnych i deluwialnych, lokalnie również materiałem 
stożków deluwialnych, proluwialnych i napływowych. Koryto Starej Rzeki wycięte jest 
w aluwiach i tylko sporadycznie docina się do skał podłoża. Ma ono przebieg nieregu-

Tabela 3.1. Podstawowe parametry morfometryczne zlewni Starej Rzeki i jej zlewni cząstkowych 
zamkniętych przekrojami hydrometrycznymi1

Table 3.1. Basic morphometric parameters of the Stara Rzeka catchment and its subcatchments 
closed at hydrometric profiles

1 Dane zawarte w tabelach 3.1-3.4 pochodzą z opracowanych w ramach niniejszego grantu tematycznych 
map cyfrowych oraz DEM.
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larny, a w dolnym odcinku meandrowy. Jego krętość wzrasta z biegiem. Brzegi koryta 
są podcinane przez rzekę, co powoduje powstanie na nich licznych zerw i osuwisk. 
Materiał w korycie pochodzi w większości z niszczenia pokrywy aluwialnej dna doliny 
(Święchowicz 1991, 1992). 

Stoki w części północnej zlewni zbudowane są z grubej pokrywy pylastych utwo-
rów lessopodobnych, okrywających starsze mioceńskie podłoże, a w części południowej  
z utworów fliszowych, okrytych zwietrzelinami nafliszowymi. Przeważają stoki złożone. 
Ich profil podłużny jest nieregularny, przeważnie schodowy, z wieloma segmentami 
wklęsłymi, wypukłymi i prostymi. W części południowej zlewni dolne odcinki stoków są 
częściej wypukłe, a w części północnej wklęsłe lub proste. Nachylenia stoków wykazują 
duże zróżnicowanie przestrzenne (tab. 3.2). W części północnej zlewni dominują stoki  
o nachyleniach 2-10o, a w południowej nachylenia stoków najczęściej wynoszą powyżej 
10o. Większość stoków przechodzi w dna dolin bez wyraźnego załomu. Kształt i nachy-
lenia stoków związane są z dużą plastycznością pokryw i z powszechnie zachodzącymi 
w ich obrębie ruchami masowymi. Pyłowe pokrywy na stokach ornych są szczególnie 
podatne na spłukiwanie. Stoki rozczłonkowane są dolinami nieckowatymi, debrzami, 
parowami i wciosami. Powszechnie występujące doliny nieckowate są charakterystycz-
nym rysem rzeźby zlewni i często składają się one z doliny głównej i systemu mniej-
szych niecek. Niecki w ujściowych odcinkach są zapłynięte, a u ich wylotu występują 
stożki deluwialne. Dna niecek są podmokłe, a zbocza złaziskowo-osuwiskowe. Większe 
doliny nieckowate są rozcięte korytami cieków stałych i okresowych do głębokości  
0,5 m, a miejscami do 2 i więcej metrów. Doliny tego typu występują głównie  
w północnej części zlewni, a w południowej w obrębie wyższego stopnia progu  
Pogórza, niewielkich rozmiarów niecki zachowały się w obrębie gruntów ornych i łąk,  

Tabela 3.2. Nachylenia i ekspozycja stoków w zlewni Starej Rzeki
Table 3.2. Slope gradients and aspects in the Stara Rzeka catchment
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a w obszarach leśnych zostały rozcięte debrzami i wciosami oraz silnie przemodelowane 
przez osuwanie i spełzywanie. 

Stoki są przekształcane przez ruchy masowe. Powszechne są osuwiska i powierzch-
nie złaziskowe. Nisze osuwiskowe są płytkie, a ich krawędzie często złagodzone i słabo 
zaznaczające się w terenie. Materiał przemieszczany jest w dół stoku szeroką strefą  
i na niewielką odległość, tworząc powierzchnię koluwialną, pełną nabrzmień i zagłębień. 
Większość materiału jednak nie dociera do den dolin. W strefach silnej degradacji garbów 
pogórskich przez procesy osuwiskowe następuje znaczne zwężenie powierzchni wierz-
chowinowej, a granica pomiędzy wierzchowiną i stokiem ulega wówczas podkreśleniu 
(Święchowicz 1991, Michno 1995).

W zlewni Starej Rzeki graniczą ze sobą utwory fliszowe płaszczowinowych jedno-
stek: podśląskiej (jednostka bocheńska) i śląskiej oraz utwory ilaste tortonu, zalegające na 
fliszu jednostki bocheńskiej, nasuniętej na utwory tortonu parautochtonicznego (Olewicz 
1968, 1973a, zob. ryc. 2.2, 9.1, tab. 3.3).

Skały budujące jednostki fliszowe brzegu Karpat są wieku kredowego i paleogeń-
skiego (Olewicz 1968). Do kredowych kompleksów w obrębie zlewni Starej Rzeki należą 
górne łupki cieszyńskie, piaskowce grodziskie, warstwy lgockie, warstwy godulskie, 
warstwy istebnianskie dolne. Flisz paleogeński tworzą: warstwy istebnianskie górne, iły 
zielone i czerwone, łupki menilitowe, rogowce i warstwy krośnieńskie. Utwory mio-
ceńskie reprezentowane są przez warstwy dolnego i górnego tortonu. Warstwy dolnego 
tortonu wykształcone są w postaci spągowych iłów marglistych, piaskowców podsolnych 
i iłów podsolnych, a kończy je seria solna Bochni. Ogólna miąższość osadów dolnego 
tortonu na fliszu jednostki bocheńskiej wynosi 50-180 m. Warstwy górnego tortonu 
wykształcone są w postaci warstw chodenickich i grabowieckich. Warstwy chodenickie 
tworzą gruboławicowe iły z wkładkami margli, tufitów i kryształków gipsu. Warstwy 
chodenickie jednostki bocheńskiej zawierają pięć wyraźnych ławic tufitów. Warstwy 
grabowieckie tworzą: warstwy piasku, płyty twardych, drobnoziarnistych piaskowców, 
przedzielonych cienkimi wstęgami iłów. Powszechnie występują one dopiero w obrębie 
tortonu autochtonicznego (Olewicz 1968, zob. ryc. 9.1, tab. 3.3).

Podłoże kredowo-trzeciorzędowe okryte jest pokrywami wieku czwartorzędowego. 
Spośród wszystkich utworów pokrywowych w zlewni Starej Rzeki zasadnicze znaczenie 
mają pyłowe utwory lessopodobne, które występują na całym obszarze zlewni (Świę-
chowicz 1991). Charakteryzują się one niewielką zawartością piasku (do 10%), znaczną 
zawartością frakcji pylastej (50-70%) oraz stosunkowo dużym udziałem iłu koloidal-
nego wynoszącym od 8-18% (Klimek 1995, Skiba i in. 1995). U podnóży stoków oraz  
w dnach dolin występują pokrywy deluwialne i proluwialne, które są rezultatem aku-
mulacji materiału spłukiwanego ze stoków. Budują one podstokowe równiny deluwialne 
i proluwialne. W obrębie wielu stoków, transformowanych przez ruchy masowe − tak 
północnej, jak i w południowej części zlewni − występują pokrywy koluwialne. 

Gleby zlewni, wykształcone na genetycznie jednorodnych pyłowych utworach 
macierzystych, są mało zróżnicowane (Skiba 1992). Są to gleby pyłowe o podobnym 
składzie mechanicznym. Ich cechą jest zróżnicowanie w profilu glebowym zawartości 
iłu koloidalnego. Odczyn gleb jest kwaśny w glebach leśnych (pH około 4,0) lub słabo 
kwaśny w glebach ornych (pH 5,9-6,1). Tak niskie wartości pH są wynikiem znaczne-
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go odwapnienia osadów lessopodobnych. Stopień wysycenia kationami zasadowymi 
we wszystkich glebach nie przekracza 50%, co świadczy o znacznym wyługowaniu 
tych gleb (Skiba 1992). Zawartość substancji organicznej w poziomach próchnicznych  
wynosi od 0,5 do 1,6%. Wyraźnie niższy jej udział (0,5%) zaznacza się w glebach wtórnie 
brunatnych, co świadczy o ich erozyjnym pochodzeniu (Skiba i in. 1995). 

Tabela 3.3. Budowa geologiczna zlewni Starej Rzeki
Table 3.3. Geology of the Stara Rzeka catchment
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Około 80% powierzchni zajmują gleby płowe (Haplic Luvisols) oraz płowe opado-
wo-glejowe (Stagnic Luvisols), tworzące wspólne mozaikowe kompleksy. Pozostałe 20% 
powierzchni zajmują gleby brunatne, gleby aluwialne i deluwialne oraz gleby glejowe 
(Skiba 1992, Skiba i in. 1995).

Zlewnia Starej Rzeki charakteryzuje się stosunkowo dużym (41,9%) udziałem lasów 
w ogólnej powierzchni użytków (zob. ryc. 2.2, tab. 3.4). Lasy występują w postaci zwar-
tych płatów, głównie w wyższej (południowej) części zlewni, zbudowanej z fliszowych 
utworów płaszczowiny śląskiej. Lasy zajmują obszary o największych nachyleniach i są 
rozczłonkowane systemami dolin różnego typu (Święchowicz 1991, 1992, 2002b). W ich 
skład wchodzą następujące zbiorowiska leśne: grądy (Tilio-Carpinetum stachyetosum, 
Tilio-Carpinetum typicum, Tilio Carpinetum caricetosum pilosae), buczyny (Luzulo  
pilosae-Fagetum, Fagetum carpaticum), naturalne w dnach dolin łęgi olszowo-jesionowe 
(Circaeo-Alnetum), bory mieszane (Pino-Quercetum), lasy jodłowe (Stachurska, 1995). 
Zbiorowiska półnaturalne (łąki i pastwiska) zajmują 14,9% obszaru zlewni i występu-
ją głównie w dnie doliny Starej Rzeki, w dnach dolin większości jej dopływów oraz  
w obrębie stoków użytkowanych rolniczo (Święchowicz 1992, 2002a,b). W obrębie łąk 
najbardziej rozpowszechniona jest łąka rajgrasowa Arrhenatheretum elatioris. Pastwiska 
oraz tereny wokół zabudowań zajmuje zbiorowisko życicy i grzebienicy Lolio-Cynosu-
retum, z gatunkami odpornymi na wypas i wydeptywanie (Stachurska 1995).

Grunty orne zajmują 36,2%. Rolniczy charakter zlewni, duża liczba wsi i przysiółków, 
zwłaszcza duże rozdrobnienie pól decyduje o istnieniu gęstej sieci dróg (w większości 
polnych), która jest równa sieci dolinnej, a w wielu zlewniach elementarnych znacznie ją 
przewyższa (Święchowicz 1992, 2002a,b). Liczne miedze i terasy śródpolne w obrębie 
obszarów użytkowanych rolniczo porośnięte są zwartymi zaroślami śródpolnymi z rzędu 
Prunetalia, bogatymi w liczne gatunki krzewów (Stachurska 1995).

W obrębie zlewni wyróżniono cztery zlewnie cząstkowe potoków: Dworskiego, 
Kubaleńca, Leśnego i Leśnego Górnego. Zlewnie cząstkowe Dworskiego Potoku i Ku-
baleńca mają wiele wspólnych cech środowiska przyrodniczego. Obydwie leżą w obrę-
bie niższego stopnia progu Pogórza Karpackiego, zbudowane są z utworów fliszowych  
i mioceńskich niższej dygitacji jednostki bocheńskiej pokrytych miąższymi pokrywami 
pyłowych utworów lessopodobnych. Ich rzeźba zaliczana jest do typu pogórzy niskich. 
Obydwie należą do zlewni użytkowanych rolniczo. Przy czym zlewnia Dworskiego 

Tabela 3.4. Struktura użytkowania ziemi w zlewni Starej Rzeki 
Table 3.4. Land use structure in the Stara Rzeka catchment
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Potoku stanowi przykład nietypowego jak na Pogórze, intensywnie użytkowanego rol-
niczo-towarowego gospodarstwa wielkoobszarowego należącego do jednego właściciela, 
którym jest Uniwersytet Jagielloński. W zlewni Kubaleńca dominują drobne gospodarstwa 
rolne składające się z wielu niewielkich działek, które są długie wąskie, oddzielone od 
siebie miedzami i uprawiane zgodnie ze spadkiem terenu. 

Zlewnia Leśnego Górnego Potoku pod wieloma względami odbiega od pozosta-
łych zlewni. Leży bowiem w obrębie wyższego stopnia progu Pogórza Karpackiego. 
Zbudowana jest z fliszu płaszczowinowej jednostki śląskiej, jej rzeźba zaliczana jest do 
typu pogórzy średnich i w ponad 99% jest zalesiona. Elementem wspólnym i bardzo 
istotnym z punktu widzenia obiegu związków biogennych jest występowanie pyłowych 
pokryw lessopodobnych okrywających starsze fliszowe podłoże.

3.2. Zlewnia Dworskiego Potoku

Zlewnia Dworskiego Potoku zajmuje powierzchnię 0,29 km2 (tab. 3.1), ma kształt 
niecki o przebiegu W-E i leży w wysokości 226,6-275,1 m n.p.m. Położona jest w obrębie 
niższej dygitacji jednostki bocheńskiej, zbudowanej z fliszu pokrytego utworami dolnego 
i górnego tortonu (warstwy chodenicko-moszczenickie i spągowe iły margliste) (tab. 3.3). 
Zalegają na nich miąższe pokrywy pylastych utworów lessopodobnych. Rzeźba zlewni 
zaliczana jest do typu pogórzy niskich (Starkel 1972, Święchowicz 1992, ryc. 3.1). 

Dno doliny ma zróżnicowaną szerokość od 5 m w górnym biegu (przekrój 10), do 
10 m w biegu środkowym (przekroje 7-8) i do nieco ponad 50 m w biegu dolnym (sta-
nowiska 1-5). Zbudowane jest z drobnofrakcyjnych utworów aluwialnych i deluwialnych 
i rozcięte korytem do głębokości 1 m (przekrój 1) na skutek erozji wstecznej (ryc. 3.2,  
fot. 3.1). Na odcinku 1-6, szerokie podmokłe dno doliny, rozcięte jest słabo wykształco-
nym korytem do głębokości 0,5 m. Od przekroju 7 do 11 szerokość dna doliny zmniej-
sza się, wzrasta natomiast głębokość koryta do maksymalnej głębokości bliskiej 2 m  
(przekrój 8). Powyżej przekroju 11 dolina Dworskiego Potoku jest niecką o akumulacyjnym 
dnie, które nie jest rozcięte korytem. W dolnym i środkowym biegu koryto ma przebieg krę-
ty i meandrowy, w górnym prosty. Dno doliny, na całej niemal długości, oddzielone jest od 
stoków wyraźną krawędzią, która powstała w wyniku rolniczej działalności człowieka (orka, 
wypas). Jej wysokość jest zróżnicowana od 1 do 8 m, a przekroje poprzeczne przez dolinę 
do krawędzi są asymetryczne (ryc. 3.2). Powyżej krawędzi, u podnóży stoków, występują 
deluwialne spłaszczenia podstokowe o szerokości nieco ponad 10 m. Stoki mają kształt 
wypukło-wklęsły lub prosty, ich dominujące nachylenia mieszczą się w przedziale 2-10o  
(tab. 3.2, fot. 3.2). Są rozczłonkowane nieckami, które nie mają wyraźnie zaznaczającego 
się dna, i u wylotu których występują stożki deluwialne. Stoki przechodzą bez wyraźnego 
załomu w wyrównane powierzchnie wierzchowinowe, w obrębie których występują spłasz-
czenia. Pokrywa glebowa zlewni jest mało zróżnicowana. Występują tu gleby bielicowe 
oraz gleby brunatne wyługowane i brunatne kwaśne. Podmokłe dno doliny zajmują gleby 
deluwialne, rozwinięte na utworach lessowatych ilastych. Zawartość substancji organicznych 
jest niewielka i w górnych poziomach genetycznych wynosi około 2%. Gleby zlewni są 
mało przepuszczalne, a szybkość infiltracji jest zróżnicowana (Klimek 1995). 
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Rycina 3.1. Rzeźba zlewni Dworskiego Potoku (A), Kubaleńca (B) i Leśnego Górnego Potoku (C) 
Figure 3.1. Catchment relief of Dworski Potok (A), Kubaleniec (B) and Leśny Górny Potok (C) 



Fot. 3.1. Dno doliny i koryto Dworskiego Potoku (fot. J. Święchowicz) 
Photo 3.1. Valley bottom and channel of Dworski Potok (photo by J. Święchowicz)

Fot. 3.2.  Stoki w zlewni Dworskiego Potoku (fot. J. Święchowicz)
Photo 3.2. Slopes in the Dworski Potok catchment (photo by J. Święchowicz)
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Zlewnia Dworskiego Potoku niemal w całości stanowi gospodarstwo rolne Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, na jej terenie nie ma zabudowań gospodarczych ani mieszkalnych, 
a około 2/3 jej powierzchni jest zmeliorowane. W okresie badań większość zajmowały 
grunty orne (80%), które wykorzystywane były pod monokulturowe uprawy – głów-
nie rzepaku i buraków cukrowych. Lasy stanowią zaledwie 3,5% powierzchni zlewni,  
a nieużytki 16,5%. Są to podmokłe łąki w dnie doliny, poniżej krawędzi, która stanowi 
granicę między różnymi formami użytkowania gruntów (tab. 3.4).

3.3. Zlewnia Kubaleńca

Zlewnia Kubaleńca jest niecką o przebiegu W-E i zajmuje powierzchnię 1,03 km2 
(tab. 3.1). Położona jest na wysokości 223,4-296,0 m n.p.m. i charakteryzuje się typem 
rzeźby pogórzy niskich (ryc. 3.1). Zbudowana jest warstw fliszu pokrytego utworami 
dolnego i górnego tortonu (warstwy chodenicko-moszczenickie i spągowe iły margliste) 
należących do niższej dygitacji jednostki bocheńskiej (tab. 3.3). Podłoże kredowo-trze-
ciorzędowe pokryte jest miąższymi pylastymi utworami lessopodobnymi, na których 
rozwinęły się gleby płowe (Haplic Luvisols), płowe opadowo-glejowe (Stagnic Luvisols), 
gleby brunatne (Cambic Luvisols) oraz gleby deluwialne (Eutric Gleysols). 

Dno doliny charakteryzuje się zróżnicowaną szerokością. W dolnym biegu jego 
szerokość wynosi od 55 do 57 m (przekroje 1-7), w środkowym od 10 do 40 m (prze-
kroje 8-12), a w górnym od 10 do 25 m (przekroje 13-22) (ryc. 3.3, fot. 3.3). Dno doliny 
rozcięte jest korytem do głębokości 0,5 m, z wyjątkiem odcinka ujściowego pogłębianego 
przez erozję wsteczną (przekroje 1-3). Powyżej przekroju 12 dolina Kubaleńca jest niecką 
o akumulacyjnym dnie, które rozcięte jest płytkim rowem melioracyjnym.W dolnym  
i środkowym biegu koryto ma przebieg kręty i meandrowy, w górnym prosty. 

Stoki zbudowane są z pyłowych utworów lessopodobnych. Ich profile są nieregu-
larne, często schodkowe, co związane jest z ich rolniczym użytkowaniem. Stoki prze-
chodzą, bez wyraźnego załomu, podstokowymi równinami deluwialnymi w dno doliny. 
Ponad 85% powierzchni zlewni ma nachylenia 2-10o (tab 3.2). Stoki rozczłonkowane 
są dolinami nieckowatymi, u wylotu których występują stożki deluwialne. W obrębie 
stoków w południowej części zlewni występują powierzchnie złaziskowe, związane  
z dużą plastycznością pokryw lessopodobnych. Stoki przechodzą, bez wyraźnego załomu, 
w wyrównane powierzchnie wierzchowinowe, w obrębie których występują spłaszczenia 
(Święchowicz 1991, 1992, 2002c). 

Zlewnia Kubaleńca jest użytkowana rolniczo. Grunty orne stanowią 69,3% 
powierzchni, łąki i pastwiska − 20,4%, lasy − zaledwie 0,5% powierzchni (tab 3.4). 
Zlewnia w całości stanowi unikalny przykład, przetrwałego z niewielkimi zmianami 
od średniowiecza, łanowego układu gruntów. Brzeźnica jest wsią typu łańcuchówki,  
z domami zlokalizowanymi na wierzchowinie, wzdłuż drogi w prawie równych odstępach. 
Od domu własciciela odchodził łan gruntu, czyli wąski pas ziemi, który dochodził do 
dna doliny i obejmował obydwa zbocza doliny Kubaleńca. Obecnie w zlewni przeważają 
drobne gospodarstwa rolne składające się z wielu niewielkich działek, które są długie 
wąskie, oddzielone od siebie miedzami i orane zgodnie ze spadkiem terenu (fot. 3.4). 
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393. Obszar badań

Rozdrobnienie pól związane jest głównie z zmianami strukturalnymi mającymi miejsce na 
wsi na przełomie XVIII i XIX wieku, polegającymi na dzieleniu gospodarstw. Z dużym 
rozdrobnieniem pól związana jest gęsta sieć polnych dróg dojazdowych (Święchowicz 
1992, 2001). 

3.4. Zlewnia Leśnego Potoku

Zlewnia Leśniego Potoku o powierzchni 4,82 km2 położona jest w obrębie wyż-
szego stopnia progu Pogórza Karpat, na wysokości 223,3-360,5 m n.p.m. (tab. 3.1).  
Jej rzeźba zaliczana jest do typu pogórzy niskich i średnich. Zlewnię budują fliszowe 
utwory wchodzące w skład jednostki śląskiej (47,5%) oraz przefałdowane utwory 
fliszowe i mioceńskie wchodzące w skład wyższej (41,0%) oraz niższej (11,5%) dygitacji 
jednostki bocheńskiej (tab. 3.3). Są to głównie piaskowce istebniańskie oraz warstwy 
piaskowcowo-łupkowe. Podłoże kredowo-trzeciorzędowe pokryte jest zwietrzeliną 
nafliszową oraz pylastymi utworami lessopodobnymi, na których rozwinęły się gleby 
płowe (Haplic Luvisols), płowe opadowo-glejowe (Stagnic Luvisols), gleby brunatne 
(Cambic Luvisols) oraz gleby deluwialne i glejowe (Eutric Gleysols) (Skiba 1992). 
U podnóży stoków występują pokrywy proluwialne i deluwialne, a w obrębie stoków 
modelowanych przez ruchy masowe – koluwia. Zlewnia Leśnego Potoku jest złożoną  
z 10 zlewni elementarnych. Szerokość dna doliny jest zróżnicowana od kilku metrów  
w górnym do kilkudziesięciu metrów w dolnym biegu. Dno doliny rozcięte jest głęboką 
rynną erozyjną pogłębianą na skutek erozji wstecznej do około 3 m. W dolnym biegu, 
dno doliny jest zajęte przez użytki zielone, w górnym porośnięte lasem. Koryto Leśne-
go Potoku ma przebieg kręty, w dolnym biegu meandrowy. W jego obrębie występują 
liczne podcięcia erozyjne, a w odcinkach o niewielkim spadku zachodzi akumulacja 
transportowanego materiału. 

Blisko 60% powierzchni stoków charakteryzuje się nachyleniami 2-10o. W połu-
dniowej części zlewni nachylenia stoków są większe i dochodzą lokalnie do 35o. Stoki  
o takich nachyleniach zajmują około 38% powierzchni (tab. 3.2). W północnej części 
zlewni charakteryzującej się typem rzeźby pogórzy niskich stoki modelowane są przez 
spłukiwanie i osuwanie, natomiast w południowej wyższej części zlewni o typie rzeźby 
pogórzy średnich przeważa erozja linijna oraz powierzchniowe ruchy masowe. Charakte-
rystycznymi formami rzeźby są debrze, wciosy, parowy oraz osuwiska. 

Ponad 65% powierzchni zlewni jest zalesione. Lasy tworzą zwarty kompleks  
w górnej i środkowej części zlewni. W północnej części zlewni dominuje użytkowanie 
rolnicze. Grunty orne w całej zlewni stanowią blisko 24% powierzchni (tab. 3.4)

3.5. Zlewnia Leśnego Górnego Potoku

Zlewnia Leśnego Górnego Potoku jest wydłużona i ukierunkowana SW-NE. Jej po-
wierzchnia wynosi 0,48 km2 (tab. 3.1). Zlewnia ta leży w wysokości 256,9-341,9 m n.p.m. 
Blisko 100% powierzchni zlewni budują utwory fliszowe płaszczowinowej jednostki 
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413. Obszar badań

śląskiej (tab. 3.3). Wśród skał budujących zlewnię dominują odporne piaskowce isteb-
niańskie górnej kredy i paleocenu. Niewielką powierzchnię zajmują warstwy godulskie 
górnej kredy oraz piaskowce grodziskie dolnej kredy (Olewicz 1973a).

Kredowo-paleogeńskie skały podłoża okryte są młodszymi pokrywami, wśród 
których największe rozprzestrzenienie mają zwietrzeliny podłoża fliszowego oraz pylaste 
utwory lessopodobne. U podnóży stoków występują pokrywy proluwialne i deluwial-
ne, a w obrębie stoków modelowanych przez ruchy masowe – koluwia. Na utworach 
czwartorzędowych w zależności od ich składu granulometryczego, lokalnych stosunków 
wodnych i szaty roślinnej wykształcone są gleby płowe (Haplic Luvisols), płowe opa-
dowo-glejowe (Stagic Luvisols), gleby brunatne (Cambic Luvisols) lub gleby aluwialne, 
deluwialne i gleby glejowe (Eutric Gleysols) (Skiba 1992). 

Dno doliny charakteryzuje się zróżnicowaną szerokością od 6,5 m (przekrój 6)  
do 22 m (przekrój 2) (ryc. 3.4, fot. 3.5). Budują go zazwyczaj drobnofrakcyjne osady 
fluwialne, proluwia oraz deluwia. Do przekroju 8 włącznie dno doliny rozcięte jest do 
głębokości od 5,5 m (przekrój 1) do 2,7 m (przekrój 8). Powyżej dno doliny jest pła-
skie, podmokłe, a w jego obrębie brak jest wyraźnie wykształconego koryta. W dolnym  
i środkowym odcinku koryto Potoku Leśnego Górnego ma zróżnicowany przebieg prosty 
kręty lub meandrowy. W dolnym odcinku lokalnie występują podcięcia erozji bocznej 
oraz terasa zalewowa o szerokości 1-3,2 m. Akumulacyjne dno doliny od zboczy doliny 
oddzielone jest krawędziami erozyjno denudacyjnymi o zróżnicowanej wysokości 5-20 m 
i nachyleniu przekraczającym w niektórych odcinkach 45o. Zazwyczaj wyższe i bardziej 
strome są krawędzie po prawobrzeżnej stronie doliny. Stoki, rozciągające się powyżej 
krawędzi erozyjno-deudacyjnych, w ponad 60% charakteryzują się nachyleniem 6-15o 
i eksponowane są głównie na N i E (tab. 3.2, fot. 3.6). Doliny boczne wykształcone są 
jako debrze o głębokości od 3 do kilkunastu metrów. U ich wylotu występują stożki 
proluwialne wkraczających w górę doliny nawet na odległość 15 metrów.

Ponad 99% powierzchni zlewni zajmują lasy (tab. 3.4). Są to pokrywające stoki 
buczyny, lasy jodłowe i zbiorowiska nawiązujące do boru mieszanego Pino-Quercetum 
(Stachurska 1995). W obrębie den doliny głównej i dolin bocznych występują zbioro-
wiska lasu łęgowego, gdzie dominuje olcha i jesion.

***
W wybranych zlewniach pogórskich, położonych w stosunkowo niewielkiej od 

siebie odległości zaznacza się dość duże zróżnicowanie warunków morfodynamicz-
nych wpływających na obieg materiału rozpuszczonego i zawiesiny (Święchowicz 
1992). Zasadnicze zróżnicowanie warunków nawiązuje do jednostek geologicznych  
i morfologicznych. Dwie z wybranych zlewni (Dworskiego Potoku i Kubaleńca)  
położone są w obrębie niższego stopnia progu Pogórza Karpackiego, który pokrywa się  
z zasięgiem niższej dygitacji jednostki bocheńskiej zbudowanej z warstw fliszu pokry-
tego utworami dolnego i górnego tortonu. Dlatego te zlewnie charakteryzują się dużym 
podobieństwem cech rzeźby takich jak: energia rzeźby, nachylenia i kształty stoków, 
które związane są z występowaniem miąższych i słabo przepuszczalnych pokryw lesso-
podobnych (Święchowicz 1992). Na pyłach wykształciły się głównie gleby płowe oraz  
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płowe opadowo-glejowe z występującym w nich trudno przepuszczalnym poziomem 
iluwialnym Bt (Skiba i in. 1995). Poziom ten utrudnia głębszą infiltrację wody powodu-
jącą szybkie nasycenie wodą wyższych poziomów gleby oraz okresową stagnację wody 
powyżej poziomu Bt. Podłoże zlewni charakteryzuje się więc niewielką retencyjnością, 
co wpływa istotnie na dynamikę obiegu wody i transportowanych przez nią soli i za-
wiesin (Chełmicki i in. 1992, Chełmicki i in. 1995, Świechowicz 2001, 2002a,c). Cechą  
wyraźnie różnicującą obieg soli i materii mineralnej jest użytkowanie ziemi (Święchowicz 
1992). Zlewnia Dworskiego Potoku prawie w całości stanowi intensywnie użytkowane 
gospodarstwo rolne UJ. Taki sposób użytkowania jest nietypowy dla Pogórza. Natomiast 
zlewnia Kubaleńca, oddaje strukturę i sposób użytkowania charakterystyczną dla łano-
wego układu gruntów, który nie wszędzie przetrwał w tak klasycznej formie. Trzecia  
z wybranych zlewni reprezentuje pogórza średnie. W całości zbudowana jest z utworów 
fliszowych płaszczowinowych jednostek śląskiej i podśląskiej, okrytych zwietrzeliną 
nafliszową i pyłowymi utworami lessopodobnymi i w prawie 100% jest zalesiona.  
W odróżnieniu od poprzednich dwóch zlewni charakteryzuje się większą energią rzeźby 
(tab. 3.1), nachyleniami stoków oraz występowaniem w ich obrębie osuwisk i debrzy. 
Wspólną cechą wszystkich zlewni jest występowanie w ich obrębie płaskich szerokich 
den dolin, które stanowią strefę oddzielającą koryta i stoki. Zróżnicowana szerokość 
den dolin jest skutkiem relacji pomiędzy dostawą materiału ze stoków a jego odpro-
wadzaniem poza zlewnię. Ta z kolei uwarunkowana jest wielkością zlewni i sposobem 
użytkowania ziemi. 

Przemieszczany materiał akumulowany jest głównie u podnóży stoków lub w ob-
rębie porośniętych trawą den dolin. Podstokowe równiny deluwialne i proluwialne oraz 
szerokie dna dolin porośnięte trawą stanowią barierę utrudniającą, a nawet uniemożli-
wiającą swobodny przepływ materiału stałego ze stoków do koryt potoków. Taki sposób 
powiązań, pomiędzy systemem stokowym i korytowym, decyduje również o sposobie 
obiegu biogenów, których udział w zawiesinie jest o wiele większy niż w materiale 
rozpuszczonym. Zawiesina stanowi bowiem główny sorbent rozpuszczonych w wodzie 
jonów. Dlatego podstokowe równiny deluwialne i dna dolin stanowią strefę akumulacji 
nie tylko spłukiwanej z pól gleby, ale są magazynem i potencjalnym źródłem biogenów, 
które mogą być ponownie uruchomione do transportu fluwialnego podczas ekstremal-
nych zdarzeń opadowych i tym samym wpływać na okresowe pogorszenie jakości wód 
rzecznych. Podczas tych zdarzeń następuje również uruchamianie materiału w korycie 
i rozcinanie oraz pogłębianie den dolin. 
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