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Stanowisko 10: Białka, most Dębno-Frydman 

Współrzędne: N 49o27’34.39’’, E 20o12’35.69’’ 
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Koryta rzek roztokowych są powszechne w obszarach, gdzie spełnione są warunki dużej 

dostawy materiału rumowiskowego oraz stosunkowo duże nachylenia dające dużą energię wody. 

Naturalne warunki do roztokowania występowały w polskich Karpatach przede wszystkim na Podhalu, 

na przedpolu wysokogórskiego masywu Tatr zlodowaconego w Plejstocenie. Wiek XX, a zwłaszcza jego 

druga połowa, to w polskich Karpatach gwałtowny i w obecnych warunkach środowiskowych, 

nieodwracalny proces zaniku koryt roztokowych na dużą skalę. 

 Białka jest uznawana za ostatnią rzekę roztokową w polskich Karpatach. W celu określenia 

etapu rozwoju i przyczyn degradacji koryta roztokowego Białki zbadano jej strukturę (Gorczyca et al. 

2011) i scharakteryzowano koryto pod względem jego hydrodynamiki. Koryto Białki okazało się 

skomplikowanym systemem o zróżnicowanej strukturze i jeszcze bardziej skomplikowanej 

morfodynamice. System korytowy Białki to mozaika różnych typów w sekwencji koryto proste-kręte-

roztokowe.  

Koryto Białki cechuje się bardzo dużym zróżnicowaniem struktury. W profilu podłużnym Białki 

wyróżniono 15 podstawowych odcinków morfodynamicznych. W 15 odcinkowym systemie korytowym 

Białki wydzielono 4 typy koryt charakteryzujące się określoną dominującą funkcją i procesami: Typ I – 

erozji wgłębnej; II – erozji wgłębnej i depozycji; III - depozycji i redepozycji oraz erozji bocznej oraz typ 

IV – antropogeniczny (ryc. 1). Typ I to odcinki o przewadze erozji wgłębnej nad innymi procesami. 

Koryto w tych odcinkach jest na przeważającej długości głęboko wcięte do 2,5 m. Koryta te cechują 

znacznym udziałem dna skalnego z licznymi progami skalnymi. Dominują tu niskie progi do 0,5 m, 

nieliczne z nich osiągają 1,5 m wysokości. Typ II charakteryzuje się większym (stosunku do typu I) 

udziałem form akumulacyjnych – łach bocznych. Zarówno w odcinkach typu I i II, o współcześnie 
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erozyjnym typie koryta, świadczy rzeźba równiny aluwialnej z zawieszonymi i odciętymi łukami koryt. 

Potwierdza to wielonurtową przeszłość koryta Białki w tych odcinkach.   

Typ III to koryto wielonurtowe (lokalnie z odcinkami krętymi), koryto jest wycięte w szerokim 

dnie doliny zbudowanym ze żwirów. Występują tu głównie procesy depozycji i redepozycji materiału 

rumowiskowego oraz erozja boczna. Dominującym elementem koryta są liczne łachy boczne, łachy 

środkowe wskazujące na dużą migrację koryta oraz wyspy (ryc. 2). Koryto Białki stanowi tu dobrze 

wykształcony system roztokowy z łożyskiem o szerokości dochodzącej do 200-220 m. Typ IV to odcinki 

w znacznym stopniu uregulowane. Odcinek 12 ma koryto wycięte w aluwiach i jest lokalnie 2-3 

nurtowy, jednak główne koryto ma zwiększony sztucznie spadek, jest pogłębione w stosunku  

do pozostałych nurtów. Odcinek ostatni 15, to odcinek ujściowy do zbiornika Czorsztyńskiego. Jest  

on sztucznie „udrażniany” i często sprowadzony do koryta jednonurtowego (ryc. 1).  

Koryto Białki charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem struktury koryta i materiału 

rumowiskowego z odcinka na odcinek, co stwarza bardzo zróżnicowane warunki jego funkcjonowania. 

Parametrem dobrze identyfikującym równowagę lub jej brak w korycie Białki jest jednostkowa moc 

strumienia. Przekroje pomiarowe gdzie parametr ten osiągnął wartości od 35 do 100 W/m2 są 

nieliczne. Wartości takie występują tylko lokalnie w odcinkach 8, 11-15 (ryc. 1, 3). Odcinki te cechują 

się równowagą przy ograniczonej dostawie rumowiska. Najczęściej w przekrojach pomiarowych 

wartości jednostkowej mocy strumienia mieściły się w przedziale 100-300 W/m2. Odcinki te cechują 

się bardzo dużą energią strumienia, a równowaga może być zachowana tylko w przypadku 

niezaburzonej dostawy rumowiska z brzegów i dopływów. Wartości powyżej 300 W/m2 występują w 

odcinkach 1, 2, 4, 9 (ryc. 3). Są to docinki niestabilne z postępującą i dominującą erozją wgłębną.  

Przyczyn degradacji koryta Białki i zaniku roztokowania można doszukiwać się m.in.  

w dostępności materiału rumowiskowego. Współczesna Białka odziedziczyła rumowisko po okresie 

roztokowego rozwoju w warunkach fluwioglacjalnych na przedpolu zlodowaconych gór (Baumgart-

Kotarba 1983a). Wg. Baumgart-Kotarba (1983a) z Tatr wynoszony jest współcześnie jedynie materiał 

piaszczysty i drobne żwiry, grubszy materiał jest zatrzymywany przez głazy morenowe.  

Obecnie materiał jest dostarczany z podcięć równiny aluwialnej i podcięć skalnych (fliszowych) 

oraz dopływów. Niedociążenie rumowiskiem Białki obok stopniowo nasilającej się antropopresji  

to warunki sprzyjające erozji wgłębnej kosztem erozji bocznej. Na podobną prawidłowość wskazują 

Nanson and Knighton (1996). W badanej Bella Coola River w ostatnim stuleciu wiele odcinków rzeki 

zmieniło się z niestabilnych bocznie wieloramiennych (anabranching) z dużymi zarośniętymi wyspami 

w bardziej stabilne pojedyncze kręte koryta. Przyczyną jest zmniejszenie dostawy rumowiska  

do łożyska rzeki.  

Inną przyczyną zaniku roztokowego koryta może być antropopresja. Białka jest rzeką 

uregulowaną obecnie w stopniu niewielkim, w porównaniu z innymi korytami w Karpatach Polskich 
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(Gorczyca et al. 2011). Regulacje w odcinku ujściowym z lat 60-tych XX wieku zostały zniszczone 

podczas kilku wezbrań (Baumgart-Kotarba 1983a, b). I choć obecnie jest to najbardziej roztokowy 

odcinek rzeki to jego łożysko/strefa migracji jest znacznie węższa niż przed regulacją. Kolejnym 

problemem był pobór rumowiska z koryta. Ten powszechny w drugiej połowie XX wieku nielegalny 

proceder jest odpowiedzialny za degradację wielu koryt karpackich w tym również Białki.  

Białka nie ma obecnie koryta roztokowego na całej długości, a zaledwie kilka odcinków 

spełniające te kryteria (Brice 1975; Carson 1984). Na podstawie analizy rozmieszczenia i wielkości łach 

i wysp w planie można zakwalifikować większość odcinków roztokowych Białki do trzeciego etapu 

rozwoju koryta roztokowego - degrading gravel bed channels (Germanowski and Schumm 1993). Gdy 

patrzymy na koryto Białki przez pryzmat zróżnicowanej struktury i wydzielonych na tej podstawie 

odcinków to wyróżniamy odcinki proste, kręte i roztokowe (Nanson and Knighton 1996). Gdy 

szczegółowo przyjrzymy się odcinkom roztokowym to widzimy ich złożoną strukturę wewnętrzna  

i możemy niektóre zaliczyć do koryt błądzących (Van den Berg 1995; Burge 2005).  

  Tym samym cały badany system korytowy jako naprzemienność różnych typów w sekwencji 

koryto proste-kręte-roztokowe to koryto błądzące. Ten pośredni między korytami roztokowymi  

a meandrującymi typ jest przypisywany coraz większej liczbie koryt (m.in. Wooldridge, Hickin 2005; 

Rice et al. 2009). Białka ma cechy zarówno rzeki błądzącej jak i roztokowej. Jej dalszy rozwój  

to prawdopodobnie dalsza degradacja odcinków roztokowych i przekształcanie się w coraz uboższy 

ekosystem korytowy.  
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Ryc. 1. Lokalizacja obszaru badań, podział na odcinki i typy morfodynamiczne (objaśnienia w tekście); 
1 – granice jednostek fizycznogeograficznych; A – Tatry B – Rów Podtatrzański, C – Pogórze 
Gubałowskie, D – Kotlina Nowotarska, 2 – granica zlewni, 3 – numery odcinków 
morfodynamicznych, 4 – granice obszarów 
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Ryc. 2. Przykłady wielonurtowych odcinków koryta Białki 

 

Ryc. 3. Jednostkowa moc strumienia dla wydzielonych odcinków morfodynamicznych koryta Białki 

 

 

 

 


