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Treœæ: W dolinach rzecznych na Ni¿u Polskim powszechnie stwierdzanym zjawiskiem jest wystêpo-
wanie w strefie korytowej kulminacji pod³o¿a aluwiów zbudowanych z utworów trudno rozmywanych.
Formy te pe³ni¹ rolê lokalnych baz erozyjnych i stabilizuj¹ profil pod³u¿ny koryta. Jak dowodz¹ ba-
dania prowadzone w dolinie Wis³y œrodkowej, kulminacje pod³o¿a aluwiów wp³ywaj¹ tak¿e na
dzia³alnoœæ wód wezbraniowych. W miejscach ich wystêpowania na powierzchni tarasu zalewowego
znajduj¹ siê charakterystyczne formy erozyjne i akumulacyjne zwi¹zane z przep³ywem wielkich
wód. W obrêbie analizowanego w pracy odcinka doliny Pilicy, w okolicach Inow³odza, stwierdzono
wystêpowanie trudno rozmywanych progów zbudowanych z piaskowców jurajskich, utworów more-
nowych i rezydualnych bruków. Blokowanie przep³ywu wielkich wód przez te formy by³o przyczyn¹
charakterystycznego przeobra¿enia powierzchni tarasu zalewowego.

S³owa kluczowe: doliny rzeczne, pod³o¿e aluwiów, grunty trudno rozmywalne, przep³ywy wezbraniowe

Abstract: Within the channel zone of the of Polish Lowland river valleys the protrusions of alluvial
basement, composed of erosion resistant deposits occur. These forms act as erosion bases, stabilized
longitudinal profile of river valley. In the Middle Vistula River valley, protrusions induce the concen-
tration of high water flow, as well as mean waters flow. As the result of this phenomenon there are
flood water erosion troughs on the surface of the flood plain, as well as high water alluvial fans.
Those forms can be utilized as indicators pointing out the protrusion zones. In the analyzed Pilica
River Valley reach in the vicinity of Inow³ódz there are protrusions composed of Jurassic sandstones,
moraine cohesive soils, as well as residual lags. Constraint of the flood waters is the reason of remod-
eling of upper part of Holocene alluvial plain.
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WSTÊP

Doliny rzeczne s¹ na obszarach ni¿owych strefami, w obrêbie których procesy morfo-
i litotwórcze zachodz¹ z najwiêksz¹ intensywnoœci¹ i dynamik¹. Obszary dolin rzecznych
maj¹ tak¿e du¿e znaczenie gospodarcze i przyrodnicze, dlatego one same, a szczególnie ich
strefy korytowe, wymagaj¹ w trakcie dokumentowania warunków geologiczno-in¿ynierskich
szczególnej precyzji. Z uwagi na dynamikê tego œrodowiska szczególne znaczenie ma tak¿e
prawid³owe formu³owanie geologiczno-in¿ynierskich prognoz.

Jedn¹ z g³ównych cech morfologii powierzchni tarasowych, która pozwala na wy-
dzielanie obszarów ró¿ni¹cych siê profilem litologicznym utworów powierzchniowych, jest
przebieg granic zespo³ów odsypów buduj¹cych poziom akumulacyjny. Kszta³t tych granic
powstaj¹cych g³ównie w trakcie przemieszczania siê koryta i widocznych na zdjêciach lot-
niczych jako wyraŸne linie (Falkowski 1971, Szumañski 1986) wskazuje na okreœlony typ
jego rozwiniêcia. Z typem rozwiniêcia koryta wi¹¿¹ siê cechy strukturalne i teksturalne de-
ponowanego osadu (Gradziñski 1973, Zieliñski 1998), a tak¿e jego cechy gruntoznawcze
(Myœliñska 1984, Krau¿lis et al. 2003).

Morfologia powierzchni tarasowej pozwala tak¿e na identyfikacjê tendencji w rozwo-
ju wspó³czesnych procesów fluwialnych (Falkowski 1965, 1971), tak¿e modyfikowanych
oddzia³ywaniem budowli hydrotechnicznych (Babiñski 1985, 1997). Cechy morfologii po-
wierzchni tarasowych okreœlaæ mog¹ tak¿e prawdopodobne zachowanie siê rzeki w czasie
przechodzenia fali wezbraniowej (Gêbica & Soko³owski 2001, Zieliñski 2000, Falkowski
2007b).

Cech¹ charakterystyczn¹ dolin rzecznych na Ni¿u Polskim jest wystêpowanie w pod-
³o¿u aluwiów kulminacji zbudowanych z utworów o wiêkszej odpornoœci na erozjê. Formy
takie stanowi¹ lokalne bazy erozyjne stabilizuj¹ce profil pod³u¿ny koryta i dna doliny (Fal-
kowski 1971, 2006). Sztuczne obni¿enia powierzchni progu w trakcie prac regulacyjnych
czy melioracyjnych (na przyk³ad w dolinie Nurca) (Falkowski 2006) lub w wyniku eks-
ploatacji kruszywa (na przyk³ad w korycie Wis³y w Warszawie) (Falkowski 2006) mo¿e
zainicjowaæ proces erozji wstecznej. Kulminacje trudno rozmywanego pod³o¿a aluwiów
maj¹ zatem istotne znaczenie dla stabilnoœci œrodowiska przyrodniczego doliny oraz bez-
pieczeñstwa zwi¹zanej z korytem infrastruktury.

Morfologia powierzchni trudno rozmywalnego pod³o¿a aluwiów oddzia³uje na koncen-
tracjê g³ównego nurtu rzeki. W dnie koryta Wis³y œrodkowej (Falkowski 2006, 2007a, b)
podczas przep³ywu wielkich wód powierzchnia ta jest ods³aniana. W miejscach tych kon-
centruje siê tak¿e nurt rzeki po opadniêciu fali wezbraniowej, kiedy wyboje te s¹ wype³nia-
ne luŸnymi aluwiami. Zjawisko takiej „pamiêci koryta” (Falkowski 2006) jest cech¹ rzek
roztokowych – dzikich, na przyk³ad wspó³czesnej Wis³y œrodkowej (Falkowski 1967, Star-
kel 2001).

Jak wykaza³y wiercenia wykonane w strefie korytowej Wis³y œrodkowej oraz badania
echosonda¿owe, które prowadzono przy ró¿nych stanach rzeki (Falkowski 2006), kulmina-
cje pod³o¿a aluwiów wp³ywaj¹ nie tylko na morfologiê koryta, ale tak¿e na morfologiê po-
wierzchni tarasowej. O wystêpowaniu trudno rozmywanego progu œwiadcz¹ ró¿nego kszta³-
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tu formy powstaj¹ce w wyniku gwa³townego przerwania naturalnych wa³ów brzegowych,
lub wa³ów przeciwpowodziowych. Jak stwierdzono na odcinku doliny Wis³y pomiêdzy
Kozienicami a gór¹ Kalwari¹ (Falkowski 2007a, b) koncentracja nurtu wywo³ana obec-
noœci¹ kulminacji pod³o¿a aluwiów jest przyczyn¹ powstawania (i odnawiania w czasie ko-
lejnych wezbrañ) na powierzchni tarasu wyd³u¿onych, erozyjnych rynien. Je¿eli strefa taka
jest przegrodzona wa³em przeciwpowodziowym, to jest on tu w czasie wezbrañ systema-
tycznie niszczony. Uszkodzenia powtarzaj¹ siê nawet w takich miejscach, gdzie przebieg
regulowanego koryta (koryta œredniej wody) jest dla budowli bezpieczny. Zjawisko to jest
g³ówn¹ przyczyn¹ niszczenia wa³ów przeciwpowodziowych w rejonie ujœcia Okrzejki
(kilometr 428–429), w okolicach Magnuszewa (kilometr 439) (Falkowski 2007b), a tak¿e
w rejonie Góry Kalwarii (kilometr 471–472) (Falkowski 2007a).

Erozyjn¹ form¹ wymodelowan¹ przez przep³ywy wezbraniowe jest w Warszawie wy-
d³u¿one obni¿enie, w którym znajduj¹ siê Jezioro Goc³awskie i Jezioro Kamionkowskie.
Ujœcie tej rynny – „kana³u ulgi” znajduje siê w rejonie Portu Praskiego. Na odcinku koryta
Wis³y wzd³u¿ tej strefy wystêpuje kulminacja pod³o¿a aluwiów, która jest czêœci¹ wiêkszej
strefy ci¹gn¹cej siê od Siekierek do Burakowa (Falkowski 2006). W obrêbie tej strefy,
w przekroju mostu Syreny (w korycie) pod warstw¹ ¿wirów i otoczaków o przeciêtnej
mi¹¿szoœci 1 m wystêpuj¹ i³y pstre pliocenu (Falkowski 2006). Na warszawskim odcinku
doliny Wis³y istnieje wiele œladów erozji wód wezbraniowych (np. Jezioro Powsinkowskie,
Jezioro Wilanowskie). Powstanie tych form wi¹¿e G¹siorowski (2005) z okresami zwiêk-
szonej intensywnoœci powodzi.

Charakterystycznymi formami akumulacyjnymi na powierzchni tarasu zalewowego,
wystêpuj¹cymi w strefach kulminacji pod³o¿a aluwiów, s¹ sto¿ki nap³ywowe znajduj¹ce siê
zazwyczaj u wylotu wczeœniej wspomnianych erozyjnych rynien. Formy takie opisywa³
Zieliñski (2000) w dolinie Nysy K³odzkiej, a tak¿e Gêbica & Soko³owski (2001) w dolinie
górnej Wis³y. Sto¿ki nap³ywowe zbudowane z palczaœcie u³o¿onych wa³ów piaszczystych
wi¹za³ Karabon (1980) z przep³ywem wód Wis³y w czasie wezbrañ zatorowych. Odcinki
koryta, w których wystêpuj¹ kulminacje trudno rozmywanego pod³o¿a aluwiów, s¹ tak¿e
strefami zatorogennymi (Falkowski & Popek 2000).

CEL I METODYKA BADAÑ

Badania prowadzone by³y w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Na-
uki i Szkolnictwa Wy¿szego (Projekt nr 2 P04E 069 29). Objêto nimi odcinek doliny Pilicy
od Inow³odza do miejscowoœci Myœlakowice (Fig. 1). Ich celem by³o ustalenie zwi¹zku
pomiêdzy morfologi¹ powierzchni dna doliny kszta³towanej przez wspó³czesne procesy
fluwialne a budow¹ geologiczn¹ strefy korytowej. Dolinê Pilicy na tym odcinku uznano za
reprezentatywn¹ dla tej czêœci Ni¿u Polskiego. W ramach badañ prowadzono wiercenia
w korycie, kartowanie geologiczne dna doliny, analizy struktur sedymentacyjnych wspó³-
czesnych aluwiów ods³aniaj¹cych siê w „zerwach” brzegowych, a tak¿e badania echoson-
da¿owe koryta Pilicy.
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WYNIKI BADAÑ

W obrêbie analizowanego odcinka doliny Pilicy wydzieliæ mo¿na dwa odmienne pod
wzglêdem budowy geologicznej i uk³adu jednostek geomorfologicznych odcinki. Od Ino-
w³odza do ¯¹d³owic (oko³o 5 km d³ugoœci, Fig. 2) dolina ma charakter prze³omowy. Jej
szerokoœæ wynosi od 0.5 do 1 km. Cokó³ erozyjny uformowany zosta³ w piaskowcach œro-
dkowej Jury (bajos) (K³oda 1993). Osady te ods³aniaj¹ siê w krawêdziach wysoczyzny,
a tak¿e w dnie koryta. Wykonane w korycie wiercenia wykaza³y, ¿e deniwelacje po-
wierzchni stropowej tych utworów osi¹gaj¹ tu 10 metrów. Wyboje pomiêdzy kulminacjami
zbudowanymi z piaskowców wype³nione s¹ piaskami i ¿wirami. W ich sp¹gu wystêpuj¹
przewa¿nie bruki sk³adaj¹ce siê z otoczaków miejscowych piaskowców oraz z otoczaków
skandynawskich ska³ krystalicznych. G³êbokoœæ przeróbki wspó³czesnej Pilicy podkreœlona
warstw¹ ¿wirów i otoczaków siêga 4 metrów poni¿ej poziomu œredniej wody (Fig. 3, 4).

Poni¿ej ¯¹d³owic dolina siê rozszerza. Szerokoœæ tarasu holoceñskiego osi¹ga tu bli-
sko 2 km (Fig. 2). W pod³o¿u aluwiów na tym odcinku stwierdzano g³ównie gliny zwa-
³owe. Obok nich wystêpuj¹ tak¿e piaskowce (Fig. 4–6). Powierzchni stropowej utworów
morenowych dochodz¹ do 6 m. Rezydualne bruki wystêpuj¹ ponad stropem ska³ jurajskich,
ponad warstw¹ utworów morenowych, a tak¿e w sp¹gu serii aluwiów korytowych z okresu
zlodowacenia pó³nocnopolskiego (K³oda 1993), które na powierzchni buduj¹ taras nadza-
lewowy doliny Pilicy. Tak¿e na tym odcinku rzeki ¿wiry i otoczaki tworz¹ w korycie wy-
raŸne progi. Trudno rozmywane progi tworz¹ na analizowanym odcinku tak¿e wychodnie
i³ów i py³ów jeziornych (interglacjlnych?), a tak¿e wychodnie skomprymowanych torfów (!).
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Fig. 1. Po³o¿enie analizowanego odcinka doliny Pilicy

Fig. 1. Location of the analyzed reach of the Pilica River Valley
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Fig. 2. Szkic fotointerpretacyjny analizowanego fragmentu doliny Pilicy: 1 – wysoczyzna, 2 – taras
plejstoceñski, 3 – taras zalewowy wy¿szy, 4 – taras zalewowy ni¿szy (wspó³czesny), 5 – dolinki ero-
zyjne, 6 – koryto Pilicy i jej dop³ywów, 7 – starorzecza i rynny erozyjne wype³nione wod¹, 8 – gra-
nice odsypów, 9 – krawêdzie erozyjne na powierzchni tarasu zalewowego, 10 – œlady roztokowych
koryt na powierzchni tarasu zalewowego wy¿szego; A–B, B–C – przekroje pod³u¿ne koryta (Fig. 3, 4),

I–I, II–II – przekroje poprzeczne (Fig. 5, 6)

Fig. 2. Air photography sketch of the analyzed Pilica River Valley reach: 1 – upland, Pleistocene
alluvial plain, 3 – upper floodplain, 4 – floodplain, 5 – erosion valleys, 6 – Pilica channel and tribu-
taries, 7 – oxbow lakes and erosion troughs filled with water, 8 – deposition bars limits, 9 – erosion
edges on the floodplain, 10 – braided channel traces; A–B, B–C – longitudinal channel cross-sections

(Figs 3, 4), I–I, II–II – transverse cross-sections (Figs 5, 6)
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Fig. 3. Przekrój geologiczny A–B wzd³u¿ biegu koryta Pilicy (lokalizacja Fig. 2): J – Jura, piaskowce,
mp – gliny zwa³owe, ap – piaski i ¿wiry tarasu wy¿szego (plejstoceñskiego), L – ¿wiry i otoczaki

(bruk), ah – piaski korytowe i mady tarasu zalewowego (holocen)

Fig. 3. Geological cross-section A–B along the Pilica River channel (location Fig. 2): J – Jurassic sand-
stones, mp – boulder clays, ap – alluvial sands of the upper (Pleistocene) terrace, L – gravels and
boulders of the residual lags, ah – channel sands and flood muds of the Holocene terrace (floodplain)

Fig. 4. Przekrój geologiczny B–C wzd³u¿ biegu koryta Pilicy (lokalizacja Fig. 2): J – Jura, piaskowce,
mp – gliny zwa³owe, ap – piaski i ¿wiry tarasu wy¿szego (plejstoceñskiego), L – ¿wiry i otoczaki (bruk),

ah – piaski korytowe i mady tarasu zalewowego (holocen)

Fig. 4. Geological cross-section B–C along the Pilica River channel (location Fig. 2): J – Jurassic
sandstones, mp – boulder clays, ap – alluvial sands of the upper (Pleistocene) terrace, L – gravels and
boulders of the residual lags, ah – channel sands and flood muds of the Holocene terrace (floodplain)
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Fig. 5. Przekrój geologiczny I–I (lokalizacja Fig. 2): J – Jura, piaskowce, mp – gliny zwa³owe, ap – piaski
i ¿wiry tarasu wy¿szego (plejstoceñskiego), L – ¿wiry i otoczaki (bruk), ah – piaski korytowe i mady

tarasu zalewowego (holocen)

Fig. 5. Geological cross-section I–I (location Fig. 2): J – Jurassic sandstones, mp – boulder clays,
ap – alluvial sands of the upper (Pleistocene) terrace, L – gravels and boulders of the residual lags,

ah – channel sands and flood muds of the Holocene terrace (floodplain)

Fig. 6. Przekrój geologiczny II–II (lokalizacja Fig. 2): J – Jura, piaskowce, mp – gliny zwa³owe, ap – piaski
i ¿wiry tarasu wy¿szego (plejstoceñskiego), L – ¿wiry i otoczaki (bruk) ah – piaski korytowe i mady

tarasu zalewowego (holocen)

Fig. 6. Geological cross-section II–II (location Fig. 2): J – Jurassic sandstones, mp – boulder clays,
ap – alluvial sands of the upper (Pleistocene) terrace, L – gravels and boulders of the residual lags

ah – channel sands and flood mud of the Holocene terrace (floodplain)



Na analizowanym odcinku doliny Pilicy z budow¹ strefy korytowej koresponduje
morfologia powierzchni tarasowej. Na odcinku prze³omowym przebieg wspó³czesnego ko-
ryta determinowany jest ukszta³towaniem powierzchni stropowej piaskowców jurajskich.
Taras wspó³czesny rzeki roztokowej (dzikiej) to w zasadzie w¹ski pas strefy korytowej Pi-
licy. Jego powierzchnia wznosi siê na wysokoœæ 0.3–1.4 m nad poziom rzeki (K³oda 1993).
Nieco wy¿szy (1.6–2.4 m nad poziom rzeki) (K³oda 1993) poziom tarasu holoceñskiego
uformowany zosta³ przez rzekê meandruj¹c¹. Na jego powierzchni œlady meandrowania
(obserwowane na zdjêciach lotniczych) s¹ jednak rzadkie i s³abo widoczne. WyraŸnym
elementem morfologii tej powierzchni s¹ za to obni¿enia powsta³e w wyniku erozji wód
wezbraniowych. Wiercenia wykonane na powierzchni tego tarasu, a tak¿e obserwacje pro-
filu litologicznego ods³aniaj¹ce siê w brzegach koryta wykazuj¹, ¿e powierzchnia uformo-
wana w etapie meandrowania Pilicy zosta³a pogrzebana przez piaszczysto-pylaste osady
wspó³czesnych przep³ywów wezbraniowych. P³ytkie po³o¿enie stropu pod³o¿a aluwiów –
piaskowców jurajskich oraz warstwy rezydualnej le¿¹cej na powierzchni starszych aluwiów
(Fig. 3) w czasie wezbrañ uniemo¿liwia rzece powiêkszenie przekroju poprzez zwiêkszenie
g³êbokoœci przeróbki wspó³czesnych osadów korytowych.

Na analizowanym odcinku doliny poni¿ej ¯¹d³owic skala przeobra¿enia powierzchni
tarasowej przez wspó³czesne wezbrania jest znacznie wiêksza. Ograniczenie mo¿liwoœci
dostosowywania przekroju koryta wielkich wód przez kulminacje pod³o¿a aluwiów zbudo-
wanego tu g³ównie z utworów morenowych przykrytych rezydualnym brukiem (Fig. 4–6)
jest przyczyn¹ uformowania na powierzchni tarasu rozleg³ej strefy nazwanej przez K³odê
(1993) sto¿kiem œróddolinnym. Powierzchnia tej formy (przeobra¿ona przez przep³ywy
wezbraniowe) zbudowana jest g³ównie z piasków, które buduj¹ skomplikowany uk³ad wie-
lu koryt roztokowych (Fig. 2). W ich pod³o¿u przeciêtnie na g³êbokoœci 2–3 metrów stwier-
dzano warstwê bruku wykszta³conego g³ównie na osadach morenowych (Fig. 5, 6). Obszar
ten ze wzglêdu na wystêpowanie cennych pod wzglêdem przyrodniczym siedlisk mokrad-
³owych jest objêty ochron¹ jako Rezerwat ¯¹d³owice.

W NW czêœci tego odcinka, w okolicach miejscowoœci Myœlakowice, œlady koryt roz-
tokowych s¹ rzadkie. Na powierzchni tarasu zalewowego widoczne s¹ na zdjêciach lotni-
czych œlady meandrowania oraz rynny erozyjne przep³ywów wezbraniowych (Fig. 2).
W strefie tej zwiêksza siê tak¿e szerokoœæ tarasu wspó³czesnego. Wiêksza jest tu tak¿e prze-
ciêtna mi¹¿szoœæ wspó³czesnych aluwiów.

PODSUMOWANIE

Jak dowodz¹ przytoczone we wstêpie przyk³ady, a tak¿e wyniki badañ doliny Pilicy,
kulminacje pod³o¿a aluwiów – formy powszechnie wystêpuj¹ce w dolinach rzecznych na
Ni¿u Polskim – maj¹ istotne znaczenie dla morfologicznej i litologicznej ró¿norodnoœci po-
wierzchni tarasu holoceñskiego. Oddzia³uj¹ one na koncentracjê g³ównego nurtu, dlatego
powinny byæ poszukiwane w trakcie dokumentowania warunków geologiczno-in¿ynierskich
odcinków dolin, a szczególnie ich stref korytowych. Wp³yw kulminacji pod³o¿a na przebieg
wspó³czesnych procesów korytowych powinien byæ uwzglêdniany w trakcie konstruowania
geologiczno-in¿ynierskich prognoz. Wygodnym sposobem typowania odcinków dolin pod
k¹tem mo¿liwoœci wystêpowania takich form jest analiza morfologii powierzchni tarasowej.
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Summary

Within the channel zone of the of Polish Lowland river valleys the protrusions of allu-
vial basement, composed of erosion resistant deposits occur. Representative example of this
phenomenon is Middle Vistula River Valley. Over 20 protrusions zones had been detected
in this 250 km long valley reach. These forms act as erosion bases, stabilized longitudinal
profile of river valley. Protrusions induce the concentration of high water flow, as well as
middle waters flow. As the result of this phenomenon there are flood water erosion troughs
on the surface of the flood plain, as well as high water alluvial fans. In the analyzed Pilica
River Valley reach (Fig. 1) in the vicinity of Inow³ódz there are protrusions composed of
Jurassic sandstones, moraine cohesive soils, as well as residual lags (Figs 3–6). Constraint
of the flood waters caused by protrusions is the reason of upper part of Holocene alluvial
plain remodeling. Between Inow³ódz and ¯¹d³owice in the gorge Pilica reach Holocene
meandering river alluvial plain is remodeled by contemporary flood flows (Fig. 2). Down-
stream of the ¯¹d³owice food flow sculptured braided channel system on the meandering
river flood plain. Further, downstream Myœlakowice protrusion influences on the valley
bottom morphology are poorly visible.

Existence of the alluvial basement protrusion is essential for the contemporary fluvial
processes. Flood waters erosion troughs, as well as depositional fans can be utilized as their
indicators.
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