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Wprowadzenie
Wody stanowią bardzo istotny element środowiska przyrodniczego. W Paśmie Polic 

odznaczają się one specyficznymi cechami w odróżnieniu od innych pasm Karpat fli

szowych. Region ten wyróżnia się bowiem dużą retencją podziemną, wysokimi sumami 

opadów oraz śnieżnymi zimami. Pasmo to charakteryzuje się też gęstą sieć rzeczną, 

a poszczególne zlewnie cechuje duże zróżnicowanie morfometryczne (tab. i), które 

wynika z urozmaiconej rzeźby terenu i dużego zróżnicowania spadków. Ponadto, na 

omawianym obszarze występują osuwiska, których udział w powierzchni poszczegól

nych zlewni jest silnie zróżnicowany. Wszystkie te elementy wraz ze zróżnicowaniem 

opadów w poszczególnych piętrach wysokościowych powodują zróżnicowany odpływ 

z poszczególnych zlewni.

Celem niniejszej pracy było kompleksowe przedstawienie warunków hydrologicz

nych Pasma Polic. W tym celu scharakteryzowano sieć rzeczną i zbiorniki wodne oraz 

zbadano strukturę odpływu i reżim poszczególnych cieków. Analizie poddano również 

termikę wód rzecznych oraz dokonano charakterystyki zjawisk lodowych. Omówiona 

została także jakość wód powierzchniowych.

Charakterystykę struktury odpływu, wyznaczenie wezbrań i niżówek oraz analizę 

reżimu rzek wykonano na podstawie danych hydrologicznych IMGW-PIB z wielole- 

cia 1961-2010. Dane te obejmowały średnie dobowe przepływy z posterunków wodo- 

wskazowych na Skawie w Osielcu, Skawicy w Skawicy Dolnej i Zawoi, na Bystrzance 

w Bystrej i na Czarnej Orawie w Jabłonce. Wykorzystano również dane z monitoringu 

wód prowadzonego od 2011 r. w Babiogórskim Parku Narodowym. Analizę zlodzenia 
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rzek przeprowadzono na podstawie obserwacji zjawisk lodowych, wykonanych przez 

IMGW-PIB dla posterunku Osielec na Skawie w latach 1983-2012. Z kolei charaktery

stykę jakości wód powierzchniowych sporządzono w oparciu o dane monitoringowe 
prowadzone przez WIOŚ w Krakowie, w punktach na Skawie, Skawicy, Bystrzance 

i Zubrzycy. Wykorzystano dane z lat 2003-2015, jednak z roku na rok zmieniała się 

liczba punktów pomiarowych. Rozmieszczenie zbiorników wodnych, źródeł oraz tere

nów podmokłych ustalono na podstawie terenowych badań własnych prowadzonych 

w okresie 2014-2016 r.

Ryc. 1. Przebieg Europejskiego Działu Wodnego na terenie Pasma Polic
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Topograficzne działy wodne
Przez Pasmo Polic przebiega Europejski Dział Wodny. Biegnie on od Przełęczy 

Lipnickiej (1010 m n.p.m.) w kierunku północno-wschodnim po kulminację Polic 

(1369 m n.p.m.), po czym kieruje się na południe i przechodzi przez szczyt Czyrniec 

(1318 m n.p.m.), a następnie zmienia kierunek na południowo-wschodni i zmierza 

w stronę Pasma Podhalańskiego (ryc. 1). Większość Pasma Polic (89,9%) należy zatem 

do zlewiska Morza Bałtyckiego i dorzecza Skawy (cieku II rzędu). Reszta leży w obrębie 

zlewiska Morza Czarnego, a wody odpływają stamtąd Zubrzycą, dopływem Czarnej 

Orawy (ryc. 1).

Do głównych cieków na tym obszarze badań należą więc: Skawa, Skawica, 

Bystrzanka i Zubrzyca (ryc. 2). Pierwszy bezpośrednio odwadnia wschodnie krańce 

pasma, jedynie w nielicznych przypadkach czyni to za pośrednictwem bardzo małych 

cieków. Z kolei Skawica, lewobrzeżny dopływ Skawy stanowi północną granicę bada

nego terenu, a jej prawobrzeżne dopływy odwadniają północne stoki Pasma Polic.

Ryc. 2. Sieć rzeczna na obszarze Pasma Polic 
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Z południowo-wschodniej części obszaru wody odprowadza Bystrzanka, dopływ 

Skawy. Niewielka południowo-zachodnia część jest zaś odwadniana przez Zubrzycę, 

ciek V rzędu, z dorzecza Dunaju.

Badany obszar odznacza się urozmaiconą rzeźbą terenu i dużymi deniwelacjami, 

co powoduje, że opisany dział wodny ma wyraźny przebieg. Ciekawostkę stanowi 

natomiast bifurkacja powierzchniowa nie mająca jednak znaczenia bilansowego. 

Mianowicie, w obrębie przełęczy pomiędzy Policami (1369 m n.p.m.) a Czyrńcem (1318 

m n.p.m.), przez którą przebiega Europejski Dział Wodny, znajduje się niewielkie tor
fowisko wysokie (zwane Świńskimi Młakami), z którego wody odpływają do dorzecza 

Ciśniawki ze zlewiska Morza Bałtyckiego, bądź do dorzecza Białego Potoku, należącego 

już do zlewisko Morza Czarnego.

Sieć rzeczna
Sieć rzeczna jest widocznym rezultatem procesów zachodzących w czasie i przestrzeni 

geograficznej (Drwal 1982). Najważniejszym ciekiem badanego obszaru jest Skawica 
(fot. 1), ze względu na najrozleglejszą zlewnię i największą zasobność wód. Źródłowy 

odcinek Skawicy jest różnie identyfikowany w literaturze. W wielu opracowaniach

Fot. 1. Skawica (fot. B. Siuta)

(Łajczak 2004; Czarnecka 2005) za 

początek Skawicy uznawany jest 

Potok Jałowiec wypływający spod 

Przełęczy Jałowieckiej na wysokości 

1017 m n.p.m., co zresztą pokrywa 

się z opinią lokalnej społeczno

ści i funkcjonującego wśród niej 

nazewnictwa. Jednak wśród innych 

badaczy występowały również 

odmienne poglądy na lokalizację 

głównego źródła Skawicy. J. Punzet 

(1976) jako źródłowy ciek odcinek 

wskazywał Potok Słonowy, wypły

wający ze stoków Babiej Góry, który 

swe źródła ma na wysokości 1400 m 

n.p.m., lub Potok Marków z głów

nym źródłem na wysokości 1130 m 

n.p.m. Uznając te cieki za źródłowe
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Tabela 1. Parametry morfologiczne 23 zlewni na omawianym obszarze

sO 
so

Dopływy 
głównych rzek

A [km2]
I 

(km]
H, 

[m n.p.m]
Hb 

[m n.p.m]
i

U ] ]m n.p.m]
Hs, 

[m n.p.m]
AH |m] J [%] P [km] Lra [km] B [km] Hk H h. I-I

Skawa

1. Juszczynka 2,66 3,93 585 389 49,8 743 499 354 11,0 9,97 3.0 0,89 0,34 0,61

2. Cadyńka 10,99 6,10 970 390 95,1 1066 656 676 16,8 18,61 5,6 1,97 0,40 0,67

3. Brzanów Potok 3,12 3,35 815 396 125,1 882 620 486 11,4 11,06 3.3 0,94 0,32 0,60

4. Badurów Potok 1,23 2,72 705 417 106,0 850 572 433 16,2 7,1 2,4 0,51 0,31 0,52

5. Baranów Potok 1,98 2,53 700 411 114,2 838 566 427 15,3 9,17 2.6 0,76 0,30 0,61

Skawica

6. Jaworzynka 2,62 7,90 1117 768 44,1 1327 983 559 18,3 8,6 2,0 1,33 0,45 0,93

7. Glówniak 2,06 1,85 1145 780 197,1 1233 1011 453 18,8 7,59 2,1 0,97 0,45 0,76

8. Potok od Hali
Śmietanowej 2,71 2,70 1205 717 180,8 1297 1000 580 19,6 8,67 2.8 0,97 0,45 0,67

9. Mosorny Potok 4,30 3,90 1085 572 131,5 1251 826 679 17,8 11,79 3,8 1,13 0,39 0,62

10. Jastrzębiec 1.81 3,05 845 533 102,3 1012 752 479 17,3 10,13 3,0 0,60 0,22 0,51

11. Skawica Górna 9,96 6,35 1310 500 127,5 1368 832 868 17,6 19,6 5,8 1,72 0,33 0,62

12. Skawica 
Sołtysia

16,60 6,45 1170 454 111,1 1366 778 912 17,5 23,17 5,9 2,84 0,39 0,79

13. Rotnia 7,34 5,05 990 417 113,5 1062 649 645 16,7 17,02 4,6 1,59 0,32 0,66

Bystrzanka

14. Sidzinka 1,55 2,60 1100 823 106,5 1319 1035 496 14,6 7,51 2,6 0,61 0,35 0,55

15. Ciśniawa 4,88 8,20 1210 751 56,0 1368 1051 618 18,7 13,24 4,1 1,18 0,35 0,61

16. Potok Kamycki 5,14 4,15 1120 573 131,9 1237 870 664 17,0 13,6 4,1 1.27 0,35 0,63

17. Flakowy Potok 3,86 3,95 970 556 104,8 1115 846 559 16,0 12,7 3,9 1,00 0,30 0,58

18. Pański Potok 3,51 5,25 880 479 76,3 996 586 516 8,6 14,21 4,5 0,79 0,22 0,47

19. Mostow Potok 6,62 4,20 770 477 69,8 1017 679 540 12,1 14,96 3,7 1.81 0,37 0,80

20. Byków Potok 1,58 1,90 595 473 64,3 809 557 336 9,7 7,84 2.2 0,74 0,32 0,66

21. Wedźno 1,55 2,60 1100 823 106,5 1319 1035 496 14,6 7,51 2,6 0,61 0,35 0,55

Zubrzyca

22. Biały Potok 6,84 4,70 1180 816 77,4 1368 1090 552 16,2 15,08 4,6 1,49 0,38 0,65

23. Suchy Potok 1,20 2,25 1140 795 153,1 1319 1036 524 12,1 8,78 3,1 0,39 0,20 0,40

Objaśnienia skrótów: A - powierzchnia zlewni, L - długość cieku, H; - wysokość źródła, Hu - wysokość ujścia, iw - spadek wyrównany cieku, Hmai - wysokość maksymalna zlewni, 

Hir - średnia wysokość zlewni, AH - deniwelacja terenu, J - średni spadek (nachylanie) zlewni, P - obwód zlewni, Lm - maksymalna długość zlewni, B - średnia szerokość zlewni, 

Ck - wskaźnik kolistości zlewni, Cw - wskaźnik wydłużenia zlewni.
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odcinki Skawicy, kierował się on najprawdopodobniej kryterium najwyżej położonych 

źródeł. Inni autorzy za początek Skawicy uznawali widły potoków Jałowiec i Marków 

Potok, na wysokości ok. 620 m n.p.m. (Baścik i in. 2006; Figiel i in. 2012).

Skawica płynie na długości 24,6 km w kierunku północo-wschodnim, przyjmując 

liczne dopływy, z których do najważniejszych odwadniających Pasmo Polic należą: 

Jaworzynka, Mosorny Potok, Jastrzębiec, Skawica Górna, Skawica Sołtysia i Rotnia 

(tab. 1). Powierzchnia dorzecza Skawicy wynosi 146 km2 a średni spadek koryta - 

28,9%o. Rzeka ta uchodzi do Skawy na jej 52 kilometrze, jako jej najzasobniejszy w wodę 

dopływ (ryc. 2; Punzet 1976).

Południowo-wschodnia część Pasma Polic odwadniana jest przez Bystrzankę (dłu

gość 16 km, powierzchnia zlewni 79,4 km2) wraz z Ciśniawą, Sidzinką i Głazą oraz 

kilkoma mniejszymi ciekami.

Z kolei południowo-zachodni niewielki fragment obszaru badań odwadniany jest 

przez Zubrzycę, rzekę o długości 14,6 km i powierzchni zlewni 50,5 km2 będącą prawo

brzeżnym dopływem Czarnej Orawy, w dorzeczu Dunaju (Baścik, Chełmicki 2006).

Wody podziemne
Pasmo Polic pod względem hydrogeologicznym leży w regionie karpackim i subregionie 

Karpat zewnętrznych, wg regionalizacji hydrogeologicznej Polski B. Paczyńskiego (2007). 

Zbudowane jest ono ze skał fliszu karpackiego, który stanowi tu główny poziom wodo

nośny. Ponadto, wody podziemne występują w obrębie holoceńskich aluwiów wyścielają

cych dna dolin. Na badanym obszarze doliny są raczej wąskie, więc brak tu warunków do 

wykształcenia się znacznych pakietów aluwialnych. Największe powierzchnie mają one 

w dolinach Skawicy i Bystrzanki. Zbiornik fliszowy charakteryzuje się małą zasobnością, 

zbudowany jest z umiarkowanie wodonośnych piaskowców przeławiconych izolującymi 

łupkami ilasto-marglistymi. Utwory te cechują się tutaj bardzo silnym spękaniem, a przy

kryte są miąższymi pokrywami osuwiskowymi (zwłaszcza w północnej części). Uważa 

się, iż występowanie głębokich osuwisk przyczynia się do znacznego zwiększenia retencji 

na tym obszarze, powodując rzadsze występowanie głębokich niżówek, niż w innych czę

ściach Karpat fliszowych (Łajczak 2016).

Pasmo Polic położone jest w obrębie fliszowo-paleogeńskiego Głównego Zbiornika 

Wód Podziemnych (GZWP) nr 445 - zbiornika warstw Magura (Babia Góra). Jest 

to zbiornik szczelinowo-porowy wyznaczony w obrębie utworów fliszowych jednostki 

magurskiej, o powierzchni 763 km2 i module zasobów dyspozycyjnych wynoszącym 

0,36 dm3s 'km 2 (Małecka i in. 2007). Pasmo Polic należy też do rozległego regionu 
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Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 152, o powierzchni 2611,6 km\ obej
mującego m.in. Beskidy Żywiecki i Mały. Obejmuje on wody podziemne w ośrodku 

porowym, słabo przepuszczalnym, o średnim współczynniku filtracji w przedziale od 

3 io"-no_J do no"‘-i io'5 m/s. Poziom wodonośny cechuje się miąższością od poniżej 

10 m do 20 m, oraz niekorzystnym typem izolacji (wody podziemne są tam podatne 

na zanieczyszczenia). Pod względem stratygraficznym jest on zbudowany z utworów 

czwartorzędowych, paleogeńskich i kredowych (Małecka i in. 2007).

Na obszarze pasma, w wyniku przeprowadzonego w Zawoi w 1989 r. wiercenia o głę

bokości 5023 m, stwierdzono występowanie solanek w utworach płaszczowiny śląskiej 

(osadach kredy dolnej i oligocenu). Natomiast większą mineralizacją cechują się jeszcze 

zalegające głębiej wody w utworach dewonu i karbonu, co potwierdzają także wyniki 

z sąsiednich otworów wiertniczych w Lachowicach, Potrójnej i Suchej Beskidzkiej. Ich 

wydajność jest nieduża (i szacowana na kilka m’/h), lecz wyniki badań wód z otworu 

w Potrójnej wskazują, że mineralizacja tych wód wynosi aż 140 g/dmJ i oprócz tak 

skrajnie wysokiej mineralizacji, są to także wody termalne (Atlas... 2011; Bujakowski 

i in. 2017).

Warunki krenologiczne
W Paśmie Polic (podobnie jak w całych Karpatach fliszowych) źródła występują bar

dzo licznie, lecz ich wydajność w zdecydowanej większości jest bardzo mała, poniżej 

0,1 dm3s-' (fot. 2; Dynowska 1995). 

Szczegółowe badania P. Franczaka 

z lat 2014-2016 r. (nieopublikowane) 

w północnej części tego pasma 

wykazały, że udział źródeł o wydaj

ności nieprzekraczającej 0,1 dm-’s'1 

wynosi tu ok. 70%. Ponadto licznie 

występują źródła okresowe funkcjo

nujące podczas roztopów oraz po 

intensywnych opadach. Większość 

źródeł znajduje się w obrębie

Fot. 2. Zimne Źródło pod Halą Ku calową

(fot. P. Franczak)
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Fot. 3. Źródło osuwiskowe na zachodnim stoku Cyla Hali 
Śmietanowej (fot. P. Franczak)

Fot. 4. Źródło poniżej misy Jastrzębiego Jeziora 

(fot. P. Franczak) 

zwietrzelin pokrywających stoki 

oraz w terenach osuwiskowych. 

Występują również źródła rumo

szowe, głównie w wyższych par

tiach pasma, tworząc tam rozległe 

źródliska. Natomiast najmniej jest 

źródeł skalnych szczelinowych - 

zaledwie kilkanaście.

Przeprowadzone badania tere

nowe po północnej stronie pasma 

wykazały także, że prócz wymie

nionych najmniej wydajnych źródeł 

stosunkowo dużą grupę stanowiły 

źródła o nieco większej wydajności 

(o,1-0,5 dm’s-'), które stanowiły ok. 

20% liczby wszystkich źródeł, tak 

więc udział źródeł o wydajności 

poniżej 0,5 dm's1 wynosił ok. 90% 

ogółu. Jest to wartość bardzo zbli

żona do ustalonej podczas badań na 

Połoninie Wetlińskiej, gdzie odse

tek takich źródeł wynosił 89,7% 

(Mocior i in., 2015; Rzońca, Siwek 

2016), Pozostałe ok. 10% stanowiły 

w Paśmie Polic źródła o stosunkowo 

dużej, jak na warunki beskidzkie 

wydajności - ponad 0,5 dm’s-'. 

Są one zlokalizowane zwłaszcza 

w obrębie głębokich osuwisk skal

nych oraz w lejach źródliskowych 

położonych w podgrzbietowych 

partiach omawianego pasma (fot. 

3, 4, 5). Trzy z nich wykazały się 

wydajność powyżej 5,0 dm’s-', 

w tym źródła Skawicy Górnej ponad 

10,0 dm's-1.
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Wody źródeł na północy Pasma 

Polic cechowały się niedużą mine

ralizacją, a przewodność elektro

lityczna ok. 80% z nich wynosiła 

poniżej 200 pScm'1. W większości 

przypadków najniższą minerali

zację wykazały źródła w wyższych 

partiach pasma. Wyższą minera

lizację miały źródła mieszczące 

się w dnach głównych dolin oraz 

w obrębie przełęczy śródgórskich, 

gdzie na powierzchnię wychodzą 

warstwy hieroglifowe. Na osiedlu 

U Buby Górnego w dolinie Skawicy, 

stwierdzono 6 źródeł skalnych 

szczelinowych o małej wydajności, 

których wody można zaklasyfi

kować jako akratopegi. Ich prze

wodność elektrolityczna wynosiła 

750-950 pScm ', a mineralizacja 

0,53-0,59 g/dm’. W źródłach tych 

tworzą się pokrywy ochry o bar

wie pomarańczowej (fot. 6). Na 

badanym obszarze nie znaleziono 

źródeł mineralnych, natomiast dwa 

taki wypływy (solanki) znajdują się 

w zlewni Sidzinki, blisko południo

wej granicy pasma. Ich mineraliza

cja nieznacznie przekracza 7,0 g/dm’ 

(Franczak 2013).

Fot. 6. Osady ochry pomarańczowej w Skawicy

(fot. P. Franczak)
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Struktura odpływu
Pasmo Polic, podobnie jak sąsiadujący z nim Masyw Babiej Góry, charakteryzuje się 

głęboko spękanym podłożem skalnym oraz występowaniem miąższych pokryw kolu- 

wialnych na stokach. Pokrywy te w istotny sposób wpływają na krążenie wody w obrę

bie tych stoków. Wody opadowe infiltrują w rozluźnione podłoże skalne, a następnie 

krążąc w nim przez długi czas, zasilają zasobny zbiornik wód podziemnych (Łajczak 

1998,2004; Franczak i in. 2015). Odpływ w formie spływu powierzchniowego występuje 

na badanym obszarze bardzo rzadko i jest efektem wystąpienia opadów nawalnych.
Średni wieloletni przepływ (SSQ) Skawicy z okresu 1961-2010 dla profilu Skawica 

wyniósł 3,38 m’s_l i był najwyższy spośród wszystkich SSQ na głównych cieków 

odwadniających Pasmo Polic (fot. 7; Franczak materiały niepublikowane). W latach

Fot. 7. Skawica w Zawoi Górnej w I poi. XX w. 
(archiwum S. Smyraka) 

1975-1996 byl on nieznacznie wyż

szy bo kształtował się na poziomie 

3,45 m’s", co było wartością tylko 

nieznacznie niższą od SSQ na Skawie 

w Osielcu (3,76 m’s‘‘). Trzeba zaś 

pamiętać, że zlewnia Skawy w tym 

profilu jest blisko raz większa niż 

Skawicy. W tym samym wielole- 

ciu SSQ Czarnej Orawy w Jabłonce 

wyniósł 2,01 mJs ', a Bystrzanki 

w Bystrej 1,09 m's‘‘. Spośród głów

nych subzlewni w obrębie Pasma 

Polic najwyższy SSQ osiąga Skawica 

Sołtysia (0,58 m’s’'; tab. 2).

Tabela 2. Średnie roczne, średnie półrocza zimowego (XI—IV) i półrocza letniego (V-X) przepływy w poszczegól

nych profilach wodowskazowych w wieloleciu 1975-1996

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.

Zlewnia Wodowskaz
Powierzchnia

[km2]

SSQ [dm3s']

rok XI-IV V-X
Skawa Osielec 244,0 3,76 4,05 3,48

Skawica
Zawoja 48,6 1,35 1.27 1,44
Skawica 139,0 3,45 3,25 3,65

Bystrzanka Bystra 79,4 1,09 1,14 1,05
Czarna Orawa Jabłonka 135,0 2,01 2,28 1,75
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Odpływ z badanego obszaru wykazuje duże zróżnicowanie nie tylko pomiędzy 

poszczególnymi częściami pasma, lecz nawet i między sąsiednimi dolinami. W zlew

niach odwadniających północne stoki Pasma Polic, w porównaniu do zlewni stoków 

południowych, notuje się wyższe wartości średniego rocznego odpływu jednostkowego 

(SSq). W zlewni Skawicy wartość tego parametru jest wyraźnie wyższa od badanych 

zlewni z południowej części pasma. W okresie 1961-2010 średni roczny odpływ jed

nostkowy zlewni Skawicy wynosił 23,1 dm’s-' km-2. W pozostałych zlewniach moni

toring hydrologiczny rozpoczęto później, w związku z czym dysponujemy dla nich 

krótszymi ciągami pomiarowymi. Dla wszystkich zlewni równocześnie monitoring 

prowadzono jedynie w latach 1975-1996. Dla tego wielolecia odpływ jednostkowy 

z zlewni Skawicy w Skawicy Dolnej był o ok. 35% wyższy niż te w zlewni Bystrzanki, 

Skawy w Osielcu oraz Czarnej Orawy w Jabłonce. Wtedy na Skawicy w Skawicy Dolnej 

był nieznacznie (o 0,2 dm’s_,km_2) wyższy niż w okresie 1961-2010. Ponadto nie

znacznie wyższy odpływ jednostkowy występował też w górnej części zlewni Skawicy 

w Zawoi (27,3 dm’s'km’2), jednak w głównej mierze kształtowany był on tam przez 

odpływ z północnych stoków Masywu Babiej Góry. Odpływ jednostkowy ze zlewni 

Bystrzanki był w tym czasie porównywalny do notowanego ze zlewni Skawy po pro

fil w Osielcu, i wynosił odpowiednio 14,9 i 14,6 dm3 s1 km-2. Odpływ jednostkowy na 

tym samym poziomie odnotowano dla Czarnej Orawy w Jabłonce (14,8 dm’ s ' km 2; 

tab. 3; Franczak materiały niepublikowane). Na wysoką zasobność wód badanego 

obszaru wskazywali także inni autorzy, którzy wskazywali iż z północnej części pasma 

średni odpływ jednostkowy wynosił ok. 20-35 dm’s1 km'2 i był wyższy, niż z części 

południowej, gdzie równy był ok. 15-25 dm’s'km’2 (Dobija 1981; Punzet 1991; Łajczak 
1998,2016). Średni odpływ jednostkowy z tego obszaru jest jednak znacznie wyższy, niż 

w innych regionach Polski: na Pogórzach wynosi on 6-10 dm’s 'km 2, na Wyżynach 

5-10 dm’s1 km 2, a na Niżu Polskim tylko 2-4 dm’s 'km-2 (Stachy 1987).

Tabela 3. Średni roczny, półrocza zimowego (XI—IV i półrocza letniego (V—X) odpływ jednostkowy w poszczegól

nych profilach wodowskazowych w latach 1975-1996

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.

Zlewnia Wodowskaz
Powierzchnia 

[km2]
SSq [dm’s-' knT2]

rok XI-IV V-X

Skawa Osielec 244,0 14,64 16,63 12,68

Skawica
Zawoja 48,6 27,30 26,15 28,42
Skawica 139,0 23,64 22,25 25,00

Bvstrzanka Bystra 79,4 14,86 15,42 14,31
Czarna Orawa Jabłonka 135,0 14,84 16,82 12,88
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Ryc. 3. Średnie roczne oraz średnie dla półroczy zimowego (XI—IV) i letniego (V—X) odpływy jednostkowe z zlewni

Skawicy w profilu Skawica Dolna w latach 1961-2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.

W zlewniach odwadniających poszczególne stoki występują różnice nie tylko w wiel

kości odpływu, lecz również w jego sezonowym zróżnicowaniu. W zlewni Skawicy np. 

wyższy odpływ jednostkowy występuje w półroczu letnim, natomiast w pozostałych 

w zimowym (tab. 3). W konsekwencji, różnice w odpływie jednostkowym pomiędzy 

zlewniami odwadniającymi północne a południowe stoki jeszcze bardziej się zwięk

szają w letnim półroczu, co wynika to najprawdopodobniej z większej retencyjności 

zlewni Skawicy.

W Paśmie Polic obserwowane jest też wyraźne zróżnicowanie średniego odpływu 

jednostkowego pomiędzy zlewniami położonymi po północnej i południowej stronie 

głównego jego grzbietu (Pasterniak 1983; Łajczak 2016). Najniższy odpływ jednostkowy 

ma miejsce ze zlewni odwadniających południowo-wschodnią część pasma, gdzie dla 

poszczególnych zlewni wynosi on około 15-25 dm3s“‘knr2, przy czym najniższą war

tość odnotowano dla zlewni potoku Byków (14,3 dm3s“‘ km-2), a najwyższą - w przy

padku potoku Mostków (26,5 dm’s ’km-2). Wyjątek stanowi tam zlewnia potoku 

Cadyń (32,3 dm3s_1km“2). Podobnymi wartości odpływu jednostkowego charakte

ryzuje się południowo-zachodnia części Pasma Polic, położona w obrębie dorzecza 

Orawy, gdzie wynosi on od 16,9 dm’s 'km-2 (zlewnia Sylca Czarnego) do 27,1 dm3s“' 
km-2 (zlewnia Suchego Potoku). Średni odpływ jednostkowy ze zlewni po północnej 

106



Wody powierzchniowe i podziemne

stronie głównego grzbietu Pasma Polic jest o kilka litrów wyższy i wynosi około 30-35 

dm’s_lkm“2. W centralnej części głównego grzbietu jest on jednak znacznie więk

szy i w zlewni Skawicy Górnej wynosi 45-55 dm3s 'km 2. Najwyższe wartości osiąga 

w zlewniach spod kulminacyjnych partii Polic (ryc. 4).

Pasmo Polic pod względem zasobności wód w poszczególnych zlewniach wykazuje 

duże podobieństwo do Masywu Babiej Góry, gdzie również obserwowane jest duże 

zróżnicowanie zasobów w profilu wysokościowym. Wynika ono ze wzrostu opadów 

w wyższych piętrach wysokościowych oraz z większej retencyjności grubych pokryw 

koluwialnych na stokach wokół kulminacji pasma, przez co woda krąży w nich znacz

nie dłużej. Maksymalne wielkości średniego odpływu jednostkowego są z tego obszaru 

porównywalne z odnotowanymi u północnych podnóży Babiej Góry (Franczak i in. 

2015; Łajczak 2016). Były jednak nieznacznie wyższe od odnotowywanych w najwyż

szych partiach Bieszczadów (Rzońca, Siwek 2011, 2016), oraz niższe od tych z górnych 

części zlewni tatrzańskich (Stachy 1987; Pociask-Karteczka i in. 2010).

Ryc. 4. Średni odpływ jednostkowy z badanych subzlewni w obrębie Pasma Polic

107



P. Franczak, A. Szczerbińska, A. Kołodziej, K. Buczek, M. Górnik, N. Marcinka

Niżówki i wezbrania
Pasmo Polic charakteryzuje się wysokim poziomem retencji, na co wskazują bardzo 

wysokie wartości średniego minimalnego odpływu jednostkowego (SNq). W wie- 

loleciu 1975-1996 SNq zdecydowanie najniższe wartości osiągał w zlewni Skawicy, 

bo w profilu Skawica wyniósł 4,72 dm’s'km-2 (w pięćdziesięcioleciu 1961-2010; 

4,11 dm’s 'km-2; tab. 4). W profilu w Zawoi SNq wynosił nawet 5,92 dm’s 'km-2. 

W zlewni Bystrzanki SNq w wieloleciu 1975-1996 kształtował się na poziomie 

3,45 dm’s 'km-2, a w zlewni Skawy w Osielcu osiągnął wartość 2,07 dm’s 'km-2. 

Natomiast w zlewni Czarnej Orawy w Jabłonce średni minimalny odpływ jednostkowy 

był nie niższy i wynosił 1,69 dm’s-' km-2, choć dla części zlewni Czarnej Orawy w gra

nicach Pasma Polic wartość ta przekroczyła 3,0 dm’ s 1 km 2.

W omawianym okresie niższe wartości SNq cechowały większość zlewni w półroczu 

zimowym, z wyjątkiem zlewni Bystrzanki, a w zlewni Czarnej Orawy nie stwierdzono 

większych różnic pomiędzy oboma półroczami.
Średni minimalny odpływ z obszaru Pasma Polic jest znacznie wyższy od odnoto

wywanych w innych regionach Polski, bo na Pogórzach i Wyżynach wynosi on ok. 
1-2 dm’s ' km-2, a na Niżu Środkowopolskim znacznie spada poniżej 1,0 dm’s ' km-2, 

lokalnie na Kujawach nawet wynosząc poniżej 0,25 dm’ s-' km-2 (Stachy 1987).

Najniższe wartości NNq wystąpiły w półroczu zimowym (późną zimą w trakcie sil

nych mrozów), natomiast w półroczu letnim wartości minimalnego odpływu jednost

kowego były nieznacznie wyższe. Minimalny odpływ jednostkowy w latach 1961-2010 

ze zlewni Skawicy był znacznie wyższy niż w innych częściach Beskidów i wynosił 

1,64 dm’s ‘km 2 (w 1969 r.). U północnych podnóży Pasma Polic minimalny odpływ 

jednostkowy nigdy nie spadał poniżej 1 dm’ s-' km-2, podczas gdy w innych zlewniach 

podczas głębokich niżówek często osiągał wartości niższe od 0,5 dm’s ' km-2 (fot. 8; 

Punzet 1975,1976; Franczak 2012). Wysokość NNq w zlewniach z północnych podnóży

Tabela 4. Średni minimalny (SNq) i maksymalny (SWq) odpływ jednostkowy i minimalny (NNq) oraz maksymalny 

(WWq) odpływ jednostkowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.

Zlewnia Wodowskaz
Powierzchnia 

[km2]
Pomiary

SNq NNq SWq WWq

[dm’s -' km-2l
Skawa Osielec 244,0 1971-2013 1,98 0,49 443,8 1959,0

Zawoja 48,6 1971-2013 5,93 2,05 528,8 2469,1
okawica

Skawica 139,0 1961-2013 4,11 1,64 413,0 1226,0
Bvstrzanka Bystra 79,4 1975-1996 3,45 1,49 138,6 320,2
Czarna Orawa Jabłonka 135,0 1980-2013 1,71 0,59 391,3 832,1
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Pasma Polic jest porównywalna do minimalnego odpływu jednostkowego wystę

pującego w zlewniach tatrzańskich oraz w sąsiednim Masywie Babiej Góry (Baścik, 

Pociask-Karteczka 2009; Pociask-Karteczka i in. 2010; Franczak i in. 2015).

Badany obszar wyróżnia się na tle innych zlewni karpackich także pod względem 

występowania wezbrań, ponieważ u północnych podnóży Pasma Polic nawet podczas 

dużych powodzi nie pojawiają się przepływy o małym prawdopodobieństwie wystąpie

nia (fot. 9,10; Franczak 2015). W wieloleciu 1975-1996 najwyższą wartość średniego jed

nostkowego odpływu maksymalnego (SWq) odnotowano w zlewni Skawicy: w profilu 

Skawica było to 424,5 dm’s'1 km'2, a w profilu w Zawoi - 513,3 dm’s1 km-2. Nieznacznie 

niższe wartości SWq osiągnął w zlewniach Skawy w Osielcu (355,1 dm’s_,km'2) 
i w Czarnej Orawie w Jabłonce (339,1 dm’s 'km'2). Średni jednostkowy przepływ 

maksymalny Bystrzanki z badanego wielolecia był już znacznie niższy, bo wynosił 

138,6 dm3 s'1 km'2. We wszystkich badanych zlewniach znacznie wyższe wartości odno

towywano podczas półroczy letnich. W półroczu zimowym wysokie przepływy mak

symalne występowały znacznie rzadziej, niż w letnim i były od nich znacznie niższe.

Wezbrania półrocza letniego były znacznie wyższe od wezbrań zimowych, a wyso

kie przepływy występowały częściej. Najwyższy odpływ jednostkowy (WWq) odnoto

wano w ostatnim półwieczu w zlewni górnej Skawicy w profilu w Zawoi, gdzie w 1983 r. 

wyniósł on 2469,1 dm’s''km'2 (Q = 120 m’s'1). Podczas tego wezbrania w profilu 

w Skawicy odpływ jednostkowy wyniósł 1226,0 dm’s''km'2, a przepływ 179 m’s-'.
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W zlewni Skawicy duże wezbra

nia od połowy XX w. miały rów

nież miejsce w latach: 1958, i960, 

197°> 1972, 1991> 1996, 2010 i 2014. 
Na Skawie w Osielcu na tle innych 

wezbrań, (które w większości miały 

miejsce w całej zlewni górnej Skawy), 

wyróżniło się zdarzenie z 2001 r„ bo 

w większości zlewni górnej i środ

kowej Skawy było ono największym 

wezbraniem w historii prowadze

nia pomiarów. Odpływ jednost

kowy w Osielcu wyniósł wówczas 

1959,0 dmJs ' km !, przy przepły

wie 478 m's '. Również w zlewni 

Czarnej Orawy w profilu w Jabłonce 

w czasie tej powodzi wystąpił jeden 

z najwyższych przepływów od roz

poczęcia badań (Q = 113,0 m3s‘‘; 

q = 832,1 dm's"km-2). Natomiast 

w zlewni Skawicy większego wezbra

nia w tym czasie nie było, gdyż zna

lazła się ona na uboczu strefy opado

wej (Franczak 2014,2015).

Fot. 10. Stożek napływowy Skawicy po powodzi 
w 2014 r. (fot. P. Franczak)

Reżim odpływu
Rzeki i potoki odwadniające Pasmo Polic charakteryzują się prostym i niewyrównanym 

reżimem odpływu, z dwoma kulminacjami związanymi z roztopami wiosennymi oraz 

wyższymi opadami latem. Jednak wysokość poszczególnych kulminacji różni się w cie

kach odwadniających północne i południowe stoki Polic i sąsiedniego Masywu Babiej 

Góry. Zwykle okres wysokich przepływów występuje od marca do kwietnia, z kulmi

nacją na Skawie i Czarnej Orawie w marcu, podczas którego odpływ jest 1,6-1,9 razy
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Skawa [Osielec] Skawica [Zawoja]

— Bystrzanka [Bystra] — Skawica [Skawica]

------- Czarna Orawa [Jabłonka]

Ryc. 5. Reżim odpływu rzek odwadniających Pasmo Polic 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.

wyższy od średniej rocznej z wielolecia. Natomiast na pozostałych rzekach kulminacja 

odpływu przypada w kwietniu gdy odpływ jest 1,4-1,5 wyższy od średniej. W przypadku 

Skawicy kulminacja wiosenna jest tylko nieznacznie wyższa od czerwcowej, podczas 

której współczynnik przepływu wynosi 1,3-1,4, a pomiędzy obiema kulminacjami prze

pływy są wyższe od średnich rocznych. Na rzekach odwadniających południowe stoki 

pasma letnia kulminacja jest znacznie niższa od wiosennej. Najniższy współczynnik 

występuje zaś późną jesienią i zimą z minimum w październiku.

Temperatura wód rzecznych
Pomiary temperatury wód płynących w Paśmie Polic prowadzono dotychczas jedynie na 

dwóch ciekach i w krótkich okresach pomiarowych, w latach hydrologicznych 2012 i 2014. 
Średnia temperatura wody w pierwszym okresie badawczym, począwszy od najniżej
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Tabela. 5. Wartości temperatury wody w poszczególnych miesiącach w badanych profilach w okresie od paździer
nika 2011 r. do listopada 2012 r.

Uwaga: nie prowadzono pomiarów w styczniu i lutym 2012 r.

Profile X XI XII lii IV V VI VII VIII IX X Średnia

hydrometryczne Temperatura wody [°C

Mosorny Potok 7,9 2,9 - 3,7 5,8 - 8,3 11,1 - 9,4 9,9 7,3
Jaworzynka I 3,3 2,4 2,1 3,7 6,1 7,2 9,8 11,8 12,9 12,6 10,3 7,0
Jaworzynka II 3,1 Ł6 L6 3,0 5,7 L3 9,3 11,3 12,6 12,1 10,1 6,8

Ryc. 6. Zmiany temperatury wody w Mosornym Potoku oraz w profilu Jaworzynka I w okresie od marca do paź
dziernika 2014 r.

położonego profilu, wyniosła: 7,o°C (Jaworzynka I), 7,3°C (Mosorny Potok) oraz 6,8°C 

(Jaworzynka II; tab. 1). W drugiej serii pomiarowej średnia temperatura wody w prze

kroju Jaworzynka I wyniosła 9,4°C, natomiast w Mosornym Potoku 8,9°C. We wszystkich 

badanych profilach najwyższą temperaturę wody notowano w lipcu oraz sierpniu.

Zjawiska lodowe
Zjawiska lodowe, a zwłaszcza pokrywa lodowa (fot. 11), są istotnym elementem reżimu 

hydrologicznego rzek górskich w Polsce. Ich zlodzenie trwa średnio od 31 dni do powy

żej 70 dni (Gołek 1994), przy czym czas ten na ogół wydłuża się w kierunku wschodnim 

oraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza (Gołek 1994; Łajczak 1991).
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Fot. 11. Pokrywa lodowa na Skawicy w 2013 r. (fot. P. Franczak)

Do charakterystyki zlodzenia cieków w Paśmie Polic wykorzystano obserwacje zja

wisk lodowych, prowadzone w latach 1983-2012 przez IMGW-PIB, na posterunku 

wodowskazowym Osielec na Skawie. Posterunek ten słabo jednak reprezentuje zjawi

ska lodowe na większości cieków Pasma Polic, ponieważ leży nisko n.p.m. i reprezen

tuje warunki znacznie większej rzeki niż pozostałe w Paśmie Polic.

Zjawiska lodowe na Skawie w przekroju Osielec cechują się znaczną dynamiką. 

Długość trwania zjawisk lodowych (liczba dni w sezonie zimowym, w których zaob

serwowano jakiekolwiek formy lodu) w badanym wieloleciu wahała się od 7 (2007 r.) 

do 104 (2006 r.), przy średniej 53 dni. W latach 1983-2012 zjawiska lodowe najwcześniej 

pojawiły się 6 listopada (w 1989 r.), a najpóźniej 15 stycznia (w 2012 r.). Początek zlodze

nia rzek rozpoczynał się średnio w pierwszej dekadzie grudnia. Zanik zjawisk lodowych 

najwcześniej wystąpił 20 grudnia (w 1989 r.), natomiast najpóźniej 31 marca (w 1984 r.). 

Przeciętnie zlodzenie rzek kończyło się 28 lutego (tab. 6). W omawianym okresie nie 

stwierdzono tendencji do zmian długości trwania zjawisk lodowych (ryc. 7).
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W omawianym trzydziestoleciu pokrywa lodowa (całkowite zlodzenie Skawy) 

wystąpiła jedynie w ciągu 15 sezonów zimowych (ryc. 8), a najdłużej całkowite zlo
dzenie tej rzeki trwało w 1996 r. (54 dni). Średnio pokrywa lodowa utrzymywała się 

tam przez 18 dni, przy czym przeciętnie formowała się na początku stycznia, natomiast 

ulegała rozpadowi w połowie lutego (tab. 6). Po roku 2001 pokrywa lodowa wystąpiła 

jedynie pięciokrotnie (tab. 6).

---------- czas trwania zjawisk lodowych ----------linia trendu

Ryc. 7. Czas trwania zjawisk lodowych na posterunku wodowskazowym Osielec na Skawie w latach 1983-2012 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IMGW-PIB.

Ryc. 8. Czas trwania pokrywy lodowej na posterunku wodowskazowym Osielec na Skawie w latach 1983-2012 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IMGW-PIB.
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Dominującą formą zlodzenia w przekroju wodowskazowym Skawy w Osielcu jest 

lód brzegowy, który w rozpatrywanym wieloleciu stanowił średnio 66% wszystkich zja

wisk lodowych. W wieloleciu 1983-2012 nie zaobserwowano zjawisk zatorowych.

Tabela. 6. Charakterystyka zlodzenia Skawy na posterunku wodowskazowym Osielec w latach 1983-2012

Rok

Zjawiska lodowe Pokrywa lodowa Czas trwania [dni]

data 
pojawienia się

data zaniku
data 

pojawienia się
data zaniku

zjawisk 
lodowych

pokrywy 
lodowej

1983 08 XI 14 III - - 21 -

1984 14X1 31 III 14X11 27 11 92 16

1985 14X1 14 III 051 22 II 90 28

1986 16X1 10 III 061 08 III 78 20

1987 10X11 23 III 11 I 11 II 83 32

1988 17X11 15 III - - 10 -

1989 06X1 20 XII 08 XI 19X11 23 14

1990 27X1 131 - - 38 -

1991 20 XII 2811 191 2511 53 21

1992 10X11 0711 - - 36 -

1993 23X11 31 I 01 I 31 I 27 14

1994 16X1 26 II - - 34 -

1995 071 14 III - - 16 -

1996 22X1 30 III 30 XII 01 III 100 54

1997 09X11 21 II 31 XII 31 I 71 17

1998 13X11 12 II 26 I 05 II 24 4

1999 22X1 26 II - 51 -

2000 21 XI 24 II 151 17 I 53 3

2001 21 XII 04 III 17 I 02 III 43 9

2002 07 XII 24 I - 49 -

2003 07 XII 23 III - 84 -

2004 11 XI 12 III - 68 -

2005 12X11 18 III - 75 -

2006 21 XI 24 III 24 I 09 II 104 14

2007 28 XII 29 I - 7 -

2008 22 XII 20 II - 27 -

2009 28 XII 26 II - 42 -

2010 17X11 17 III 27 I 68 1

2011 29 XI 05 III 68 -

2012 151 10 III 31 I 24 II 56 25

średnie 6X11 28 II 71* 1211* 53 18*

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IMGW-PIB.

* średnią wyliczono dla lat, w których wystąpiła pokrywa lodowa.
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Zbiorniki wodne
Wody stojące na obszarze Pasma Polic występują w formie niewielkich zbiorników 

wodnych naturalnych i sztucznych (tab. 7). Są to: jeziora osuwiskowe, niewielkie sta

rorzecza wykształcone w dnach dolin głównych rzek oraz sztuczne zbiorniki jak np. 

stawy rybne i zbiorniki przeciwpożarowe. Na opisywanym terenie zinwentaryzowano 

31 takich sztucznych zbiorników wodnych i 6 niewielkich jezior. Ich liczba i struk

tura uległa jednak znacznej zmianie w XX w. Liczne jeszcze w II poł. XIX wieku 

i na początku XX wieku stawy przy młynach i tartakach wodnych oraz mieszczące 

się na górskich potokach tzw. „tajchy” (niewielkie zbiorniki wodne powstałe powy

żej sztucznych tam, które służyły do spławiania drewna) znikły z krajobrazu Pasma 

Polic. Zachowały się jedynie nieliczne ich ślady w formie resztek budowli piętrzących 

(fot. 12), bądź zakumulowanych w nich osadów. Takie pozostałości znajdują się m.in. na 

Skawicy U Palucha (w Skawicy) oraz w Zawoi na osiedlu Warzechówka. Z kolei ślady 

klauz (zapór piętrzących wodę z urządzeniami służącymi do spustu wody) funkcjonu

jących przy tajchach widać jeszcze na Jaworzynce w Zawoi Policzne oraz na Mosornym 

Potoku. Pod koniec XX w. powstały zaś liczne nowe stawy hodowlane. Obecnie więk

szość z nich wciąż funkcjonuje, a tylko pojedyncze zostały porzucone lub uległy zamu

laniu i zarośnięciu, jak np. staw na Bubowym Potoku w Skawicy.

Fot. 12. Jaz na Skawicy w Skawicy U Zemlika w I poł. XX w. (archiwum M. Gąsek)
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Tabela. 7. Sztuczne zbiorniki wodne na obszarze Pasma Polic

L.p. Nazwa zbiornika Lokalizacja Powierzchnia [m2]

1. stawy hodowlane (7) Zawoja - Morgi
820, 390, 340, 430,

300,160,210

2.
zbiornik do zaśnieżania tras 
narciarskich

Zawoja - Policzne 200

3. staw hodowlany Zawoja - Podgórze 40

4. staw hodowlany Zawoja - Koziny 70

5. zbiornik z ujęciem wody Zawoja - Podpolice 130

6. zbiornik z ujęciem wody
Zawoja - dolina Jastrzębiego 
Potoku

50

7. staw hodowlany Zawoja - Bubiakowa 580

8. stawy hodowlane (2) Skawica - U Palucha 65,40

9. stawy hodowlane (2) Skawica - U Buby Górnego 15,10

10. staw hodowlany Skawica-U Żurka 300

11. staw hodowlany Skawica - Limów 10

12. staw hodowlany Skawica - Rotnia 80

13. staw hodowlany Skawica - Pośrednie Młaki 280

14. staw hodowlany Skawica - U Steca 80

15. zbiornik przeciwpożarowy Skawica - U Warty 180

16. stawy hodowlane (3) Juszczyn - Bory 1100,190,70

17. staw hodowlany Juszczyn - Zgudowa 50

18. staw hodowlany Sidzina - Kordelka 70

19. staw hodowlany Sidzina - Harenda 50

20. staw hodowlany Zubrzyca Górna - Gębalówka 30

21. staw hodowlany Zubrzyca Górna - Ochlipów 30

Uwagi: w nawiasie podano liczbę zbiorników.

Tereny podmokłe
Tereny podmokłe w Paśmie Polic występują stosunkowo licznie, jednak są niewielkie. 

Największe obszary bagienne i torfowiskowe znajdują się na południowo-zachodnim 

krańcu obszaru badań, u zbiegu potoków Składziska i Solawka (Syhlec). Występują 

tam dwa płaty o powierzchni około 9,5 oraz 7,0 ha, położone w obrębie teras nadzale- 

wowych. Mniejszy obszar z torfowiskiem wysokim (o powierzchni ok. 0,10 ha), nazy
wany „Świńskimi Młakami”, położony jest na przełęczy bez nazwy na wysokości 1250 m 

n.p.m., pomiędzy Policami (1369 m n.p.m.) a Czyrńcem (1318 m n.p.m.).

Młaki na badanym obszarze największe powierzchnie zajmują u podnóża stoków 

oraz w obrębie spłaszczeń śródstokowych, od kilku arów do 3 ha, jednak najczęściej 

mieszczą się w przedziale 0,5-1 ha. Najwięcej młak występuje w północnej części Pasma 

Polic, w pasie od Zawoi Dolnej do Skawicy Dolnej, gdzie zajmują one łącznie około 
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21,0 ha. W przeszłości obszar zajmowany przez młaki był znacznie większy i wyko

rzystywano go jako wspólnotowe łąki kośne. Jednak, w wyniku ekspansji zabudowy 

w dnie doliny znaczne fragmenty tych młak zostały zdrenowane i osuszone. Drugi 

rejon, w którym występują liczne młaki i bagna, rozciąga się w obrębie przełęczy 

śródgórskich prowadzących od Zawoi Podpolice po Juszczyńskie Polany. Ponadto 

liczne mniejsze obszary zabagnione, o powierzchni od kilkudziesięciu do kilkuset 

m\ występują na północnych stokach głównego grzbietu Pasma Polic, w obrębie 

zagłębień wewnątrzosuwiskowych. Tego typu zabagnienie istnieje także wewnątrz 

części misy Jastrzębiego Jeziora, która uległa wypełnieniu osadami. W Paśmie Polic, 

w obrębie zlewni Zubrzycy, prócz wspomnianych wcześniej torfowisk, obszary 

zabagnione występują w źródłowym odcinku Białego Potoku, w miejscu zwanym 

„Orawczańskimi Borami” oraz w źródliskach jego dopływu. Zajmują one tam około 

0,10-0,50 ha, a ich łączna powierzchnia wynosi około 4 ha. W zlewni Bystrzanki nie 

ma większych bagien, a tamtejsze podmokłości cechują się powierzchniami rzędu 

kilku m2.

Gospodarka wodna
Zasoby wodne Pasma Polic wykorzystywane są głównie przez gospodarstwa domowe. 

Na obszarze tym funkcjonuje bardzo duża sieć lokalnych wodociągów zasilających, od 

kilku do kilkudziesięciu domów (zasilane są nimi 1-2 osiedla/przysiółki). Woda pobie

rana jest z ujęć - wykonanych na potokach bądź bezpośrednio ze źródeł. Występują 

także pojedyncze przypadki, gdzie ujęcia wykonano celem dostarczenia wody większej 

liczbie odbiorców, jak np. na potokach Jastrzębiec (ujęcie wody dla Zawoi Centrum) 

i Roztoka (ujęcie dla Skawicy Sołtystwo).

Do celów gospodarczych wody powierzchniowe pobiera się głównie na Jaworzynie, 

gdzie w okresie zimowym wykorzystywane są do śnieżenia stoku narciarskiego na 

Mosornym Groniu (na potoku tym wykonano zbiornik). Z Jaworzyny ujmowana jest 

także woda dla stawów rybnych w Zawoi Widły. Stawy rybne w Zawoi Dolne Bębny 

zasilane są zaś wodą z Skawicy, a w Zawoi Mosorne z Mosornego Potoku. W przy

padku poboru wód do zasilania dużej liczby stawów z potoków charakteryzujących się 

niedużą wydajnością, istnieje w czasie niżówek możliwość zaburzenia przepływu rzeki. 

Podczas niżówki w 2015 r. doszło na Jaworzynie do całkowitego wysuszenia koryta 

potoku na odcinku ok. 150 m.

Wody Skawicy wykorzystywane są też do zasilania małej elektrowni wodnej, wybu

dowanej w latach 80. XX w. w Skawica U Skuty. Wysokość spiętrzenia wody dla tej 

118



Wody powierzchniowe i podziemne

elektrowni wynosi 4 m, a moc ok. 50 kW. W przeszłości wody rzek i potoków w obrę

bie Pasma Polic zasilały znacznie większą liczbę młynów i tartaków, do których woda 

doprowadzana była młynówkami. Pozostały po nich jeszcze liczne ślady w terenie.

Jakość wód powierzchniowych
W obrębie Pasma Polic wody powierzchniowe charakteryzują się dobrą jakością 

(Rozporządzenie ... 2014). Na obszarach położonych powyżej zwartych zabudowań 

ludzkich kształtuje się skład chemiczny tych wód pod wpływem tylko naturalnych 

procesów (fot. 13). Z kolei tam, gdzie obserwuje się działalność człowieka, jakość wód 

powierzchniowych ulega pogorszeniu.

W poszczególnych zlewniach występuje spore zróżnicowanie cech fizykochemicz

nych wód. Punktowo stwierdza się znaczne obniżenie ich jakości, wskutek nielegal

nych zrzutów ścieków oraz „dzikich” wysypisk śmieci. Negatywny wpływ na jakość 

fizycznochemiczną wód potoków mają również warsztaty mechaniczne oraz małe tar

taki (Malata i in. 2017). Z powodu porzucenia gospodarki rolnej nie dochodzi już do 

okresowego zanieczyszczania wód ściekami pochodzenia rolniczego (Pasterniak 1983). 

Jedynie w dolinie Skawicy, gdzie prowadzony jest wypas owiec, pojawia się lokalne 

zanieczyszczenie wód pochodzenia gospodarczego. Podobnie jest również w pobliżu 

dróg, które zimą posypywane są 

solą, a także tam gdzie istnieje duże 

zagrożenie ściekami ropopochod

nymi (Nicią i in. 2010).

Wody potoków odwadniają

cych Pasmo Polic, na odcinkach 

zwartej zabudowy, (podobnie jak 

w sąsiednim Masywie Babiej Góry) 

charakteryzowały się obojętnym 

odczynem, wysokim natlenieniem, 

niską utlenialnością i niewysoką 

wartością wskaźnika BZT5 (Łajczak 

2016). Stan jednolitych części 

wód powierzchniowych w zlewni 

Skawicy klasyfikowany jest w ostat

nich latach jako dobry. Pod wzglę

dem elementów biologicznych stan Fot. 13. Próg skalny na Mosornym Potoku (fot. P. Franczak)
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Skawicy klasyfikowany jest jako bardzo dobry (I), natomiast ze względu na elementy 

hydromorfologiczne i fizykochemiczne - jako dobry (II). Podobnie jest w zlewniach 

Bystrzanki, Skawy (na odcinku w obrębie Pasma Polic) oraz w górnym odcinku zlewni 

Zubrzycy (powyżej zabudowań). W dolnym odcinku - już poza obszarem Pasma Polic 

- Zubrzyca cechuje się złym stanem wód (Ocena stanu ... 2010, 2014; Wyniki klasyfi

kacji ... 2015). W zlewniach Zubrzycy oraz Bystrzanki stwierdzono w ostatnich latach 

eutrofizację wód, której nie zaobserwowano w zlewni Skawicy (Ocena eutrofizacji ... 

2008-2010).
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