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1. Dane personalne 

Imię i nazwisko habilitanta: Karol Krystian PLESIŃSKI 

Data i miejsce urodzenia: 28.07.1985r. w Krakowie 

Miejsce pracy: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, 
Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki, 
al. Mickiewicza 24/28, 
30-059 Kraków 

 

2. Wykształcenie 

2000 - 2004 XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krakowie 

X 2004 - VI 2009 Magister inżynier inżynierii środowiska, 
Jednolite studia magisterskie na Wydziale Inżynierii Środowiska i 
Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 
Kierunek: Inżynieria Środowiska 

X 2009 - X 2013 Stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie Ochrona i 
Kształtowanie Środowiska, 
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego 
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

 

3. Inne formy edukacji 

19 - 21.05.2010 Szkolenie „Ocena zrównoważonego stanu rzek i potoków”, 
organizatorzy: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - 
Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - zaświadczenie 

01.10.2010 - 26.10.2012 Studium Pedagogiczne dla Absolwentów Szkół Wyższych, 
organizatorzy: Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki 
Krakowskiej, uzyskanie przygotowania pedagogicznego do 
prowadzenia zajęć dydaktycznych - dyplom ukończenia 

07 - 09.11.2012 Szkolenie „Możliwe techniczne i biologiczne interwencje w 
utrzymaniu rzek górskich”, organizatorzy: Stowarzyszenie AbOvo i 
Swiss Contribution, projekt realizowany w ramach szwajcarskiego 
programu współpracy z nowymi członkami Unii Europejskiej - 
zaświadczenie 

01 - 30.09.2014 Zagraniczny staż naukowy na Słowackim Uniwersytecie Rolniczym w 
Nitrze, Wydział Ogrodniczy i Inżynierii Krajobrazowej, Katedra 
Biometeorologii i Hydrologii 

01.10 - 30.11.2016 Zagraniczny staż naukowy na Słowackim Uniwersytecie Rolniczym w 
Nitrze, Wydział Ogrodniczy i Inżynierii Krajobrazowej, Katedra 
Zasobów Wodnych i Inżynierii Środowiska 

23.05.2017 Szkolenie „Podstawy hydrologiczne i hydrauliczne projektowania 
mostów i przepustów przy zachowaniu naturalnego charakteru cieku 
i doliny rzecznej”, organizatorzy: RZGW w Krakowie, Związek 
Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie 

 
29.11.2017 

 
08 - 09.02.2018 

Warsztaty: 
- pisanie i składanie wniosków o projekty naukowe finansowane 
przez Narodowe Centrum Nauki 
- kierowanie i realizacja projektów naukowych finansowanych przez 
Narodowe Centrum Nauki 
organizatorzy: Narodowe Centrum Nauki, Uniwersytet Rolniczy im. 
Hugona Kołłątaja w Krakowie 
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4. Przebieg pracy zawodowej 

2008 Firma projektowo-budowlano-handlowa EKO-PBH Sp. z o.o. 

2013 - 2015 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział 
Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Inżynierii Wodnej i 
Geotechniki, pracownik naukowo-dydaktyczny, stanowisko: asystent 

2015 - nadal Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział 
Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Inżynierii Wodnej i 
Geotechniki, pracownik naukowo-dydaktyczny, stanowisko: adiunkt 

 

5. Przebieg pracy naukowej 

30.06.2009 Obrona pracy magisterskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska i 
Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 
pt.: „Modernizacja ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków z 
osadem czynnym za pomocą programu komputerowego BioWin 2.2” 
Promotor: dr inż. Andrzej Wałęga 

20.04.2011 Otwarcie przewodu doktorskiego przez Radę Wydziału Inżynierii 
Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie - promotor prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik 

25.09.2013 Publiczna obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Inżynierii 
Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie, pt.: „Warunki hydrauliczne i morfologiczne w rejonie 
oddziaływania bystrzy o zwiększonej szorstkości” 
Promotor: prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik 
Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Krzemień (Uniwersytet 
Jagielloński w Krakowie) 
Prof. dr hab. Inż. Ryszard Ślizowski (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie). Na wniosek recenzentów, praca doktorska 
została wyróżniona przez Radę Wydziału 

 

6. Osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej 
 
 Mój dotychczasowy dorobek naukowy obejmuje 91 pozycji, w tym 59 opublikowanych prac 
naukowych jako oryginalne prace twórcze, 6 opublikowanych o charakterze popularno-naukowym 
oraz 25 opracowań nieopublikowanych. Wszystkie prace zostały opublikowane w 18 czasopismach, z 
tego 30 artykułów ukazało się w języku angielskim (tab. 1). Ponadto, 7 oryginalnych prac twórczych 
zostało opublikowanych w 2 monografiach i w 5 rozdziałach w monografiach, z tego 1 monografia i 2 
rozdziały zostały opublikowane w języku angielskim. Łączna suma punktów za oryginalne prace 
twórcze wynosi 603 punktów według punktacji MNiSW (tab. 2). 
 W okresie przed uzyskaniem stopnia doktora na mój dorobek składało się 10 opublikowanych 
prac naukowe oraz 6 prac nieopublikowanych. W tym okresie za oryginalne prace twórcze łączna 
suma punktów wyniosła 21. 
 Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora mój dorobek naukowo-badawczy powiększył się o 
56 opublikowanych prac, z czego 49 to oryginalne prace twórcze zamieszone w czasopismach 
naukowych oraz 6 artykułów popularno-naukowych. W tym okresie, według MNiSW, suma moich 
punktów wzrosła o 582. Spośród oryginalnych prac naukowych 18 zostało opublikowanych w 
czasopismach indeksowanych w bazie Web of Science (WoS), a 7 z nich znajdują się na liście Journal 
Citation Reports (JCR) i posiadają współczynnik wpływu Impact Factor. Publikowane prace 
indywidualne stanowią 3 pozycje. Jestem autorem 2 monografii: jednej w języku angielskim i drugiej 
w polskim, poświęconym problematyce projektowania, wykonania i eksploatacji bystrzy o 
zwiększonej szorstkości. Jestem także autorem 5 rozdziałów w monografiach. 
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Tab. 1. Syntetyczne zestawienie dorobku naukowego 

Wyszczególnienie 
Przed 

doktoratem 

Po 

doktoracie 
Ogółem 

Prace publikowane:    

- oryginalne prace twórcze na podstawie badań 
własnych 

10 49 59 

- artykuły popularno-naukowe 0 6 6 

Razem: 10 56 66 

W tym prace:    

- w języku angielskim 6 30 36 

- w materiałach konferencyjnych recenzowanych 1 3 4 

- w streszczeniach materiałów konferencyjnych 5 8 13 

- indywidualne 0 3 3 

- monografie 0 2 2 

- rozdziały w monografiach 0 5 5 

Prace nie publikowane:    

- rozprawy 2 0 2 

- recenzje artykułów 0 13 13 

- sprawozdania końcowe z badań i grantów 3 5 8 

- prace projektowe, ekspertyzy, badania zamawiane 1 1 2 

Razem: 6 19 25 

Łącznie: 16 75 91 

 
 Wyniki swoich badań prezentowałem w formie 19 referatów i 25 posterów na 38 
konferencjach i seminariach (w tym 24 międzynarodowe), z tego 13 referatów i 21 posterów 
prezentowałem po uzyskaniu stopnia doktora. 
 Opublikowane artykuły według bazy Web of Science (WoS) były cytowane 9 razy. Mój indeks 
H (Hirscha) wynosi 2. Natomiast według bazy Scopus, moje artykuły były cytowane 20 razy i według 
tejże bazy, mój indeks H wynosi 3. Sumaryczny Impact Factor (IF) moich publikacji według listy 
Journal Citation Reports (JCR) wynosi 18,278. Z kolei według Google Scholar moje publikacje były 
cytowane 82 razy, a indeks H wynosi 5 (do dnia 26.04.2018r.). 
 Wykonałem 13 recenzji artykułów dla następujących czasopism:  
� 1 x Environmental Engineering and Management Journal (lista A): 

o artykuł: „Calibration of minor bed rivers hydraulic parameters using modern software” 
� 1 x Acta geographica Slovenica (lista A): 

o artykuł: „The course of floods in a mountain catchment in the years 1972-2011, on the 
example of the Ochotnica river in Gorce Mts. (Polish Carpathians)” 

� 7 x Journal of Water and Land Development (lista B): 
o artykuł: „Efectivness and sustainability of remedial actions for land restoration in Abeokuta 

urban communities, Ogun State, Nigeria” 
o artykuł: „Compare central force optimization and differential for optimizing the water 

distribution networks (case study: Ismail Abad Water Distribution Network)” 
o artykuł: „Hydrological modeling in semi-arid region using HEC-HMS model, case study in Ain 

Sefra Watershed, Ksour Mountains (SW-Algeria)” 
o artykuł: „Inundation maps for extreme flood events: case study of Sidi Bel Abbes city, 

Algeria” 
o artykuł: „Hydrochemistry and the origin of principal major elements of the groundwater of 

the Béchar-Kénadsa basin in arid zone, southwest Algeria” 
o artykuł: „Past flood assessment on the impact of submergence and location on biological and 

physical qualities of Wells in Kelantan River Basin, Malaysia” 
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o artykuł: „Mathematical modelling of filtration processes in drainage systems using conformal 
mapping” 

� 1 x Acta Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectus (lista B): 
o artykuł: „Artifical small water reservoirs” 

� 1 x Episteme (lista B): 
o artykuł: „Modelling of water lock paddle channel shape using Autodesk CFD software” 

� 2 x Environment Earth and Ecology: 
o artykuł: „Determination of surface runoff from the modeled area” 
o artykuł: „Indication of Urban expansion of Gujranwala city (Pakistan) by Remote sensing and 

GIS” 
 
Tab. 2. Zestawienie dorobku naukowego według oceny punktowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Wyszczególnienie 

Ję
zy

k
 

p
u

b
li

k
a

cj
i 

Li
cz

b
a

 p
ra

c 

IF 

Punkty wg MNiSW 

Ind. za 

czasopis

mo 

Suma 

Czasopisma naukowe znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR) i indeksowane w 

bazie Web of Science 

Ecological Engineering A 1 2,580 30 30 

Journal of Hydroinformatics A 1 1,388 25 25 

Quaternary International A 1 2,062 30 30 

River Research and Application A 2 2,025 35 70 

Science of the Total Environment A 2 4,099 40 80 

Czasopisma naukowe nie ujęte w bazie Journal Citation Reports (JCR), ale indeksowane w bazie 

Web of Science 

Acta Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectus 
(od 2015 r. włącznie) 

A 
P 

2 
8 

- 10 100 

E3S Web of Conference A 1 - 15 15 

Czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor (IF) i 

nieindeksowane w bazie Web of Science 

Acta Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectus 
(do 2015 r.) 

A 
P 

1 
2 

- 4 / 5 14 

Ecohydrology & Hydrobiology A 1 - 10 10 

GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences A 3  10 30 

GeoReview: Scientific Annals of Stefan cel Mare A 3 - 5 15 

Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 
A 
P 

2 
3 

- 6/5/10 37 

Inżynieria Ekologiczna P 1 - 9 9 

Izolacje P 1 - 6 6 

Journal of Water and Land Development A 1 - 14 14 

Nauka Przyroda Technologie P 2 - 6/9 15 

Przegląd Budowlany P 1 - 5 5 

Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska P 3 - 4/10 24 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, seria 
Inżynieria Środowiska 

P 1 - 7 7 

Razem:   18,278  536 

Monografie 
A 
P 

1 
1 

- 
20 
25 

45 

Rozdziały w monografii 
A 
P 

2 
3 

- 
5 
4 

22 

Razem:   -  67 

Ogółem:   18,278  603 
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 Uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji nr 31/2015 z dnia 18.03.2015 roku 
zostałem powołany na promotora pomocniczego w będącym na ukończeniu przewodzie doktorskim, 
pt. „Wyznaczanie przepływu brzegowego na odcinkach rzek górskich o korytach roztokowych i 
wciętych”. 
 Obecnie biorę udział w dwóch projektach grantowych: 
� jako kierownik w badaniach pt.: „Kanały obiegowe dla ryb jako alternatywa dla klasycznych 

przepławek oraz innowacyjne rozwiązanie w inżynierii rzecznej”, finansowany w ramach 
konkursu MINIATURA 1 organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki (nr projektu: 
2017/01/X/ST8/02008). 

� jako główny wykonawca w badaniach pt.: „Wpływ podniesienia bazy erozyjnej wywołanego przez 
zbiornik zaporowy na hydrodynamikę i układ roślinności w korycie i na równinie zalewowej 
górskiej rzeki żwirodennej”, finansowany w ramach konkursu PRELUDIUM 10 organizowanym 
przez Narodowe Centrum Nauki (nr wniosku: 2015/19/N/ST10/01526), kierownikiem projektu 
jest mgr inż. Maciej Liro z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. 

Po uzyskaniu stopnia doktora brałem udział w następujących projektach grantowych: 
� jako pracownik terenowy w badaniach pt.: „Analiza zjawiska transportu i deponowania drobnego 

rumoszu roślinnego w obrębie koryta rzeki”, finansowany w ramach konkursu OPUS 1 
organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki (nr wniosku: 2011/01/B/ST10/06959), 
kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Tomasz Kałuża, prof. UP z Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Poznaniu. 

� jako kierownik dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz 
zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców pt.: „Turbulencja przepływu 
na płytach spadowych bystrzy o zwiększonej szorstkości”, finansowany przez Uniwersytet 
Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (nr wniosku: BM/4372/KIWiG/2015). 

� jako kierownik dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz 
zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców pt.: „Transport rumowiska 
rzecznego w korycie cieku z korekcją stopniową w postaci bystrzy o zwiększonej szorstkości 
symulowany za pomocą modeli numerycznych”, finansowany przez Uniwersytet Rolniczy im. 
Hugona Kołłątaja w Krakowie (nr wniosku: BM/4374/KIWiG/2016). 

� jako kierownik dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz 
zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców pt.: „Wpływ rumoszu 
drzewnego na granulometrię i morfologię koryta rzecznego”, finansowany przez Uniwersytet 
Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (nr wniosku: BM/4305/KIWiG/2017) 

Przed uzyskaniu stopnia doktora brałem udział w projekcie grantowym: 
� jako pracownik terenowy w badaniach pt.: „Znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości 

rewitalizacji rzek wielonurtowych w południowej Polsce”, finansowany przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego (nr wniosku: N N305 097239), kierownikiem projektu był dr hab. inż. 
Bartłomiej Wyżga, prof. IOP PAN z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. 

� jako kierownik dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz 
zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców pt.: „Warunki 
hydrodynamiczne i morfologiczne w rejonie oddziaływania bystrzy o zwiększonej szorstkości”, 
finansowany przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (nr wniosku: 
BM/4313/KIWiG/2011). 

� jako kierownik dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz 
zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców pt.: „Indeks IBA jako jeden ze 
sposobów wyznaczanie przepływu brzegowego w rzekach górskich i podgórskich”, finansowany 
przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (nr wniosku: 
BM/4331/KIWiG/2012). 

 W 2011 roku zostało przyznane mi stypendium Małopolskiego Funduszu Stypendialnego 
DOCTUS na lata 2011-2013. W 2014 roku została przyznana mi nagroda III stopnia Rektora 
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie za doktorat obroniony z wyróżnieniem. 
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6.1. Kierunki badań i osiągnięcia naukowe przed uzyskaniem stopnia doktora 
 
 Moja działalność naukowa była ściśle powiązana z tematyką badań prowadzonych w Katedrze 
Inżynierii Wodnej i Geotechniki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 
Większość prac wykonałem w zespołach badawczych, co miało związek ze skalą ich kompleksowości i 
interdyscyplinarności. W okresie przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora zajmowałem się: 
1. oceną parametrów hydrodynamicznych w rejonie bystrzy o zwiększonej szorstkości [zał. 4: A.1.2, 

A.2.1], 
2. oceną zróżnicowania parametrów hydrodynamicznych cieku w miejscu zdeponowania grubego 

rumoszu drzewnego [zał. 4: A.1.3], 
3. oceną zróżnicowania parametrów hydrodynamicznych w rzece roztokowej [zał. 4: A.1.4], 
4. analizą możliwości zwiększenia efektywności usuwania ze ścieków azotu i fosforu w oczyszczalni 

ścieków [zał. 4: A.1.1]. 
 Pierwszym kierunkiem moich badań była ocena parametrów hydrodynamicznych w rejonie 

bystrzy o zwiększonej szorstkości [zał. 4: A.1.2, A.2.1].  
Wprowadzana w krajach Unii Europejskiej Ramowa Dyrektywa Wodna [Dyrektywa 

2000/60/WE] wymusza na krajach członkowskich inne niż tylko techniczne podejście do problemu 
inżynierii rzecznej. Coraz częściej wskazuje się na walory przyrodnicze i estetyczne potoku, rzeki oraz 
doliny rzecznej, również w momencie tworzenia planów utrzymania koryta cieku. Całe to nowe, 
ekologiczno-hydrotechniczne podejście do regulacji rzecznej nie jest procesem łatwym, lecz 
koniecznym. Podczas tworzenia projektów hydrotechnicznych, nawet tych najmniejszych, zwracać 
należy uwagę na oddziaływanie budowli  na otaczającą przyrodę i ich rolę w środowisku naturalnym. 
W związku z  powyższym od pewnego czasu rozpoczęto wprowadzanie nowych budowli wodnych, 
które wymagają jednak monitorowania po wykonaniu ich w terenie. Takimi budowlami, które mogą 
spełniać szereg wymagań techniczno-przyrodniczych są bystrza z kamienia łamanego o zwiększonej 
szorstkości. 

Jako obiekty badań wybrałem grupę bystrzy na potoku Porębianka. Pomiary rozkładu 
prędkości powyżej i poniżej budowli wodnych miały na celu zbadanie czy warunki hydrauliczne 
przepływu są porównywalne, nie powodują zbytniego wzrostu sił dynamicznych na dnie oraz 
znaczącej zmiany reżimu przepływu. W badaniach dokonałem analizy prędkości stycznych, prędkości 
średnich i dynamicznych występujących na bystrzach i w strefie ich oddziaływania, a także analizy 
podstawowych liczb związanych z ruchem wody w formie charakterystyk Froude’a i Reynoldsa. Celem 
podjętych badań było określenie parametrów hydraulicznych w korycie rzecznym w rejonie bystrzy o 
zwiększonej szorstkości. Cel ten to w perspektywie próba pokazania możliwości monitorowania 
wykonanych budowli hydrotechnicznych oraz pokazanie czy nie powodują one takich zmian w 
hydrodynamice cieku, które uniemożliwiłyby zamieszkiwanie odcinka rzeki przez faunę wodną. W 
celu zrozumienia działania badanych bystrzy zdecydowałem się przeanalizować w terenie cztery 
budowle, które charakteryzowały się:  
� swobodnymi formami korytowymi tworzącymi się przed i za obiektem (łachami śródkorytowymi i 

bocznymi) 
� formami porośniętymi roślinnością trawiastą, o mniejszej dynamice agradacji i degradacji koryta 

powyżej i poniżej obiektu. 
 Pomiary rozkładu prędkości wykonałem w kilku pionach i na kilku głębokościach, tak aby 
uchwycić zarówno prędkości przydenne celem określenia sił stycznych oddziałujących na dno oraz 
prędkości średnie i maksymalne. Miejsca pomiaru w obrębie obiektów wybrałem w taki sposób, aby 
jak najdokładniej odzwierciedlić sytuację hydrauliczną panującą w strefie bystrzy w każdym z 
charakterystycznych punktów budowli, a także w rejonie jej oddziaływania. 
 Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdziłem, że parametry hydrodynamiczne w 
rejonie badanych budowli wodnych ściśle zależą od usytuowania punktu pomiarowego w stosunku 
do poszczególnych elementów budowli. Maksymalne prędkości nie zawsze powodują powstanie 
największych sił, które działają na dno cieku. Najwyższe prędkości uzyskałem na płycie spadowej 
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bystrza. Prędkości maksymalne, średnie i dynamiczne powyżej i poniżej budowli wodnych były 
porównywalne, co świadczyło o prawidłowej pracy bystrzy. Rejon budowli wodnych, a w 
szczególności bystrzy, wykazywał bogate zróżnicowanie warunków hydrodynamicznych, co mogło 
wpływać na zwiększenie ilości miejsc o różnorodnej faunie makrobezkręgowej [zał. 4: A.1.2, A.2.1]. 
 Drugim kierunkiem badań w których czynnie uczestniczyłem była ocena parametrów 

hydrodynamicznych cieku w miejscu zdeponowania grubego rumoszu drzewnego [zał. 4: A.1.3].  
Powalone drzewa zalegające w korycie rzeki stanowią integralny składnik systemów 

rzecznych. Rumosz drzewny wywiera istotny wpływ na kształtowanie się fizycznych cech cieków 
górskich. Jego obecność sprzyja zwiększeniu morfologicznego zróżnicowania tych cieków. Mimo 
pozytywnego znaczenia powalonych drzew dla funkcjonowania ekosystemów rzecznych, ich 
dokładna rola była do niedawna słabo rozpoznana. Było to spowodowane wycinaniem nadbrzeżnych 
lasów w dolinach rzek oraz usuwaniem powalonych kłód drewna z koryta cieku. Takie działania miały 
na celu zmniejszenie przepustowości koryta w trakcie przejścia fali wezbraniowej, uniknięciu 
uszkodzeń budowli hydrotechnicznych oraz pozyskaniu drewna opałowego. 
 Badania przeprowadziłem w pobliżu ujścia rzeki Raby do Wisły w miejscowości Uście Solne. 
Przedmiotem badań był gruby rumosz roślinny w postaci pojedynczej kłoda drewna znajdującej się w 
korycie rzeki i jej wpływ na procesy hydrodynamiczne zachodzące w badanym odcinku koryta. 
Zarówno przed jak i za przeszkodą utworzyły się łachy korytowe. W celu zrozumienia przebiegu 
procesów fluwialnych oraz zmian morfologicznych, a także określenia parametrów 
hydrodynamicznych w korycie cieku pod wpływem badanego zatoru drzewnego, zmierzyłem rozkład 
prędkości wody nad dnem w rejonie oddziaływania zatoru. Następnie obliczyłem naprężenia styczne 
oraz pozostałe parametry hydrodynamiczne, charakterystyczne dla otoczenia tworzących się form 
korytowych. 
 Na podstawie badań stwierdziłem, że gruby rumosz rośliny w postaci pojedynczej kłody 
powoduje zmiany warunków hydrodynamicznych oraz jest przyczyną akumulacji rumowiska 
rzecznego i powstawania łach przed oraz za przeszkodą. Łacha korytowa utworzona przed zatorem 
miała kształt barchanowy, a jej szczyt obsypany był drobnym żwirem. Za rumoszem także powstała 
łacha, ale o kształcie parabolicznym. Była ona zbudowana z materiału drobniejszego (głównie piasek 
gruby z domieszką żwiru drobnego) niż łacha znajdująca się przed zatorem. Szerokość obydwu łach 
była zdeterminowana wielkością zatoru. 
 Największe naprężenia styczne zaobserwowałem na szczycie łachy. Natomiast najmniejsze 
wartości tego parametru zaobserwowałem w punkcie zlokalizowanym w cieniu łachy przed 
przeszkodą. Oznacza to, że rumosz drzewny miał wpływ na warunki przepływu wody. Przed 
przeszkodą uzyskałem ujemne prędkości, co świadczyło o przeciwprądowym przepływie wody. 
Dodatkowo w punktach zlokalizowanych bezpośrednio przed rumoszem zaobserwowałem znaczny 
spadek prędkości wody oraz stosunkowo duże przegłębienia spowodowane obecnością zatoru. W 
cieniu łachy korytowej, przed zatorem roślinnym następowało wyraźne zmniejszenie wartości prawie 
wszystkich parametrów hydrodynamicznych [zał. 4: A.1.3]. 
 Zajmowałem się także oceną i analizą parametrów hydrodynamicznych w rzece roztokowej 

[zał. 4: A.1.4]. Za przykładowy obiekt badawczy posłużył mi odcinek rzeki Ochotnicy, który 
charakteryzował się bardzo dużą zmiennością przestrzenną i czasową w układzie dna rzeki i 
warunków morfologicznych. 

Badania miały na celu określenie warunków hydrodynamicznych w korycie żwirowym o 
budowie roztokowej. W korycie rzeki zlokalizowano przekrój pomiarowy, którego rozwój 
obserwowano na przestrzeni dwóch lat 2003 – 2004. Pomiary przeprowono dla wybranych punktów 
charakterystycznych przekroju: w dwóch głównych roztokach oraz za łachą korytową przy połączeniu 
dwóch nurtów. Podczas badań terenowych wykonano pomiary prędkości wody w różnych warunkach 
przepływu, a na ich podstawie obliczyłem następujące parametry hydrauliczne przepływu: prędkość 
dynamiczną, naprężenia styczne, liczbę Reynoldsa, liczbę Froude’a oraz parametr Shieldsa. 
Analizowałem również materiał denny budujący koryto cieku. Następnie, w 2010 roku powtórzyłem 
pomiary hydrodynamiczne, morfologiczne i granulometryczne, co miało na celu pokazanie zmian, 
jakie zaszły w okresie od 2004 do 2010 roku. 
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 Na podstawie przeprowadzonych pomiarów i analiz uznałem, że podczas wezbrań środkowe 
oraz prawe koryta były uruchamiane, co skutkowało aktywnym tworzeniem się roztoki, w głównej 
mierze środkowej. W okresach niskich stanów wody oba koryta były nieaktywne i nie zachodziły 
żadne zmiany w ich morfologii. Ponadto podczas niskich stanów wody, przegłębienie znajdujące się 
za prawą łachą korytową zmieniało poziom wody, nie tracąc jej, co może sugerować, że duża część 
płynącej wody poruszała się głównie poprzez aluwialny materiał żwirowy. Wartości naprężeń 
stycznych oraz parametru Shieldsa zależały głównie od prędkości przepływu. Parametry te 
przyjmowały przeważnie najwyższe wartości w pionie, w którym prędkość była największa, natomiast 
wpływ głębokości był mniej znaczący. Przekrój koryta charakteryzował się różnorodnymi wartościami 
parametrów hydrodynamicznych, w zależności od umiejscowienia pionu pomiarowego, co miało 
bezpośredni wpływ na rozwój i różnicowanie warunków siedliskowych dla ichtiofauny. 
 Przeprowadzone w 2010 roku obserwacje i pomiary terenowe na badanej rzece pokazały, że 
mimo dewastacji koryta obserwowanej podczas wcześniejszej serii pomiarowej, w badanym 
przekroju utworzyła się łacha korytowa oraz warkocze, co wskazywało na dążenie rzeki do 
odtworzenia się naturalnego procesu roztokowania koryta [zał. 4: A.1.4].  
 Następnym kierunkiem badań w którym czynnie uczestniczyłem była ocena efektywności 

oczyszczania azotu i fosforu ze ścieków oraz analiza możliwości zwiększenia skuteczności ich 

oczyszczania [zał. 4: A.1.1]. W ramach badań nawiązałem współpracę z pracownikami Katedry 
Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 
 W badaniach analizowałem możliwości modernizacji ciągu technologicznego oczyszczalni 
ścieków w Łopusznej w aspekcie zwiększenia intensywności usuwania zanieczyszczeń biogennych. 
Wysoka efektywność pracy badanej oczyszczalni była ważna w aspekcie ochrony wód kaskady dwóch 
zbiorników retencyjnych: czorsztyńskiego i sromowieckiego przed nadmiernym zanieczyszczeniem. 
Wzrost stopnia komplikacji procesów oczyszczania ścieków powoduje, że projektowanie i 
modernizowanie obecnych układów biologicznych staje się coraz trudniejsze, gdyż wiele reakcji 
biochemicznych zachodzących w oczyszczalni odbywa się jednocześnie i są one ze sobą ściśle 
powiązane. Dlatego często odchodzi się od metod analitycznych w projektowaniu wysoko sprawnych 
oczyszczalni ścieków, które nie gwarantują już uzyskania optymalnych rozwiązań. W zamian preferuje 
się używanie metod symulacyjnych, co stało się możliwe dzięki rozwojowi techniki komputerowej.  
 Ocenę możliwości modernizacji oczyszczalni przeprowadziłem w oparciu o szereg symulacji 
komputerowych bazujących na modelu ASIM2d. Przeprowadziłem symulacje pracy oczyszczalni 
ścieków w warunkach ustalonych bez uwzględnienia zmiennej czasowej. Podstawą 
przeprowadzonych symulacji były: średnie dobowe ilości ścieków dopływających do oczyszczani, ilość 
i rodzaj dodawanych koagulantów, dokładna charakterystyka ciągu technologicznego oczyszczalni 
wraz z parametrami poszczególnych urządzeń, właściwości fizykochemiczne ścieków surowych i 
oczyszczonych w badanym obiekcie. Monitoring jakościowy ścieków obejmował następujące 
wskaźniki zanieczyszczeń: BZT5, ChZTCr i zawiesinę ogólną. Z uwagi na niewielką ilość dostępnych 
analiz fizykochemicznych, szczególnie odnośnie zawartości związków biogennych, wykonałem analizy 
ścieków surowych i oczyszczonych w celu określenia zawartości tych wskaźników w ściekach. Analizy 
obejmowały oznaczenie następujących wskaźników zanieczyszczeń: ChZTCr, odczynu pH, zasadowości 
ogólnej, fosforanów ogólnych, fosforu ogólnego, azotu amonowego, azotu azotanowego i 
temperatury ścieków. Analizy wykonałem w Laboratorium Oceny Jakości Wody i Ścieków Katedry 
Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 
Wszystkie zebrane przeze mnie dane były wykorzystane do kalibracji modelu numerycznego na 
podstawie którego symulowałem procesy oczyszczania. 

Na wstępie badań symulacyjnych dokonałem kalibracji modelu, która polegała na 
doprowadzeniu parametrów modelu numerycznego do zgodności z układem rzeczywistym 
oczyszczalni ścieków. Po dokonaniu kalibracji modelu przystąpiłem do wariantowej analizy pracy 
oczyszczalni ścieków: 
� wariant I – układ z korektą recyrkulacji wewnętrznej i zewnętrznej 
� wariant II – układ z korektą objętości komór bioreaktora oraz dodatkową recyrkulacją 

wewnętrzną. 
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 Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdziłem, że oczyszczalnia posiadała niską 
efektywność usuwania związków biogennych ze ścieków. Związki fosforu były redukowane w 40 – 
45%, natomiast azotu tylko w 7%. Porównując wcześniejsze dane dotyczące efektów usuwania 
substancji organicznych (ok. 95%) stwierdziłem, iż oczyszczalnia pracowała w trybie klasycznego 
usuwania substancji organicznych. Niska efektywność usuwania biogenów na oczyszczalni wynikała z 
braku recyrkulacji osadu do komory anaerobowej, w wyniku czego nie zachodził proces biologicznej 
defosfatacji. 
 Układ z korektą recyrkulacji wewnętrznej i zewnętrznej (I wariant) pozwolił na 
najskuteczniejsze usunięcie ze ścieków związków fosforu spośród pozostałych wariantów. Natomiast 
najwyższą redukcję związków azotu uzyskałem w układzie z korektą objętości komór bioreaktora oraz 
dodatkową recyrkulacją wewnętrzną (II wariant).  
 W celu zwiększenia ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami biogennymi, a 
co za tym idzie procesem ich eutrofizacji konieczna jest modernizacja badanej oczyszczalni ścieków. 
Powinna ona polegać na korekcie recyrkulacji osadu czynnego i włączeniu zbiornika wyrównawczego 
do ciągu technologicznego. W rezultacie możliwa będzie efektywniejsza redukcja fosforu ze ścieków. 
Należy podjąć kroki administracyjne w celu zapobieżenia nielegalnym zrzutom nieoczyszczonych 
ścieków do kanalizacji. Badania miały charakter aplikacyjny i mogły posłużyć do modernizacji 
analizowanej oczyszczalni [zał. 4: A.1.1]. 
 

6.2. Kierunki badań i osiągnięcia naukowe po uzyskaniu stopnia doktora 
 
 Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora kontynuowałem badania nad oceną parametrów 
hydrodynamicznych w korycie rzecznym w rejonie występowania bystrzy o zwiększonej szorstkości, a 
ponadto podjąłem nowe kierunki badań. W tym okresie w swojej pracy naukowej zajmowałem się: 

1. analizą metod wyznaczania przepływu brzegowego i korytotwórczego oraz ich wpływu na 
koryto rzeczne [zał. 4: B.1.21, B.1.14, B.1.17, B.1.26, B.1.11,  B.1.15, B.1.7, B.1.21], 

2. oceną zróżnicowania parametrów hydrodynamicznych w rzece roztokowej [zał. 4: B.1.5, 

C.2.27], 
3. oceną hydromorfologiczną potoków górskich w powiązaniu z polskim indeksem biotycznym 

BMWP-PL [zał. 4: B.1.1, B.1.6], 
4. możliwością zastąpienia klasycznych, betonowych, pionowych stopni wodnych kamiennymi 

pochylniami zwanymi bystrzami o zwiększonej szorstkości [zał. 4: B.1.8], 
5. możliwością rekultywacji koryta rzecznego za pomocą innowacyjnych budowli 

hydrotechnicznych, jakimi są kosze roślinne [zał. 4: B.1.32, B.1.16, B.4.2], 
6. oceną warunków hydrodynamicznych w przepławce technicznej [zał. 4: B.1.27, B.3.1], 
7. analizą procesów i zjawisk geomorfologicznych podczas powstawania i dyssypacji wydm 

żwirowo-piaskowych [zał. 4: B.1.9], 
8. wykorzystaniem metody fotograficznej do oceny rumowiska dennego [zał. 4: B.1.24], 
9. analizą oddziaływania rumoszów drzewnych na granulometrię osadów korytowych [zał. 4: 

B.1.33], 
10. przestrzenną analizą rozmieszczenia tlenu rozpuszczonego i temperatury wody na bystrzu o 

zwiększonej szorstkości [zał. 4: B.1.36], 
11. analizą wpływu wcięcia się rzek karpackich, spowodowaną regulacją koryt oraz eksploatacją 

żwiru z koryt, na strukturę zgrupowań chrząszczy z rodziny biegaczowatych ze środowisk 
nadrzecznych [zał. 4: B.1.19, B.3.4], 

12. analizą warunków hydrodynamicznych i geotechnicznych w rejonie przepustu drogowego i 
zniszczonego umocnienia brzegowego [zał. 4: B.1.13, B.4.3], 

13. modelowaniem pracy geoderenu zabudowanego w płaszczyźnie poziomej [zał. 4: B.1.31], 
14. oceną cykliczności występowania lat mokrych i suchych w dwóch zlewniach [zał. 4: B.1.38]. 
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 Pierwszym tematem badawczym, jakim się zajmowałem była analiza metod wyznaczania 

przepływu brzegowego i korytotwórczego oraz jego wpływ na koryto rzeczne [zał. 4: B.1.21, B.1.14, 

B.1.17, B.1.26, B.1.11,  B.1.15, B.1.7, B.1.21]. Badania przeprowadziłem dla koryt naturalnych, jak i 
sztucznych, uregulowanych za pomocą poprzecznych budowli hydrotechnicznych. 
 W wielu krajach europejskich przepływ brzegowy jest podstawowym kryterium związanym z 
obliczeniami hydrologicznymi oraz hydraulicznymi dotyczącymi koryt rzecznych i budowli 
hydrotechnicznych. Jego wartość może być szczególnie przydatna na rzekach i potokach, gdzie nie 
mamy danych z obserwacji z posterunków wodowskazowych. Wartość przepływu brzegowego jest 
kluczowym parametrem w ocenie geometrii kanału, a samo zjawisko ma silny wpływ na 
kształtowanie się koryta rzecznego. Znajomość przepływu brzegowego jest niezbędna do oceny i 
realizacji projektów hydrotechnicznych wykonywanych w korytach rzek. Jego znajomość może 
pomóc w zrozumieniu procesów geomorfologicznych i biologicznych zmian w cieku. Wartość tego 
przepływu mogłyby być istotna w konsultacjach interdyscyplinarnych między hydrotechnikami, 
ekologami, biologami i geomorfologami. Aby określić wartość granicy przepływu brzegowego, nie są 
wymagane obserwacje hydrologiczne. Istnieje kilka metod określania przepływu brzegowego. Można 
je podzielić na biologiczne określane za pomocą roślinności  i zwierząt związanych ze środowiskiem 
nadrzecznym („metoda Woodyera” [1968] oraz „Radeckiego-Pawlika i Skalskiego” [2008]) oraz 
empiryczne oparte na morfometrycznych parametrach określających koryto („metoda Wolmana” 
[1955], „Riley'a” [1972], „Lambora” [1971], „Schumma, Browna i Warnera” [Chow 1959], „Williamsa” 
[1978], „Pickupa i Warnera” [1976] oraz „Hey’a i Thorne’a” [Thorne i in. 1997]) [zał. 4: B.1.11, 

B.1.21]. 
 Wykonałem obliczenia i analizę wartości przepływu brzegowego dla naturalnego, 
roztokowego odcinka rzeki Ochotnicy. Odrzuciłem najmniejsze wartości przepływu brzegowego 
uzyskane metodą Wolmana (indeks Rw) oraz Rileya (indeks BI) [Wolman 1955, Riley 1972]. Przepływy 
te były zbyt małe (Qb = 4,10 m3 ∙ s-1), aby mogły powodować zmiany w morfologii rzeki, a stan wody 
odpowiadający tak niskiemu przepływowi spowodowałby zalanie tylko żwirowych łach korytowych 
znajdujących się w korycie cieku, a jego wysokość nie osiągnęłaby brzegów rzeki. Również naprężenie 
ścinające i średnia prędkość przepływu wody w tych warunkach były zbyt małe, aby zainicjować ruch 
ziaren w korycie rzeki. Żadna z tych metod nie może być stosowana w rzekach wielonurtowych i 
roztokowych. Na uzyskiwanych wykresach rozkładu wartości indeksów Rw i BI powstaje kilka 
ekstremów, z których jedne odpowiadają zalewaniu poszczególnych łach, a inne zalewaniu teras 
zalewowych. Obydwie metody mają zastosowanie tylko w korytach jednonurtowych, uregulowanych 
oraz o prostej geometrii koryta.  
 W metodzie Wołoszyna [Wołoszyn i in. 1994] na poziomie pierwszej terasy zalewowej 
otrzymałem przepływ brzegowy wynoszący Qb = 13,88 m3 ∙ s-1. Z kolei wartość Qb = 18,67 m3 ∙ s-1 
uzyskana metodą Schumma, Browna i Warnera [Chow 1959] była wielkością odpowiednią, co 
stwierdziłem na podstawie obserwacji terenowych. Ponadto, zgodnie z metodą Williamsa [1978], 
przepływ brzegowy wynoszący Qb = 19,94 m3 ∙ s-1 świadczył o dużym podobieństwie obydwu metod, 
które są oparte na modelu Gaucklera-Manninga. 
 Wyniki uzyskane za pomocą metody roślinnej Woodyera [1968] pozwalają stwierdzić, że 
wartość przepływu brzegowego wyniosła Qb = 11,10 m3 ∙ s-1. Porównując tę wartość z wynikiem 
uzyskanym metodą geometryczną Wołoszyna (Qb = 13,88 m3 ∙ s-1) wywnioskowałem, że rośliny 
przekroczyły dolną granicę terasy – elewacji średniej i powoli wkraczały na niżej położone tereny. 
Świadczyło to o braku w ostatnich latach znaczącego wezbrania, które mogłoby tę sukcesję zatrzymać 
lub przynajmniej spowolnić. Z kolei zgodnie z metodą biologiczną IBA Radeckiego-Pawlika i Skalskiego 
[2008] przepływ Qb na średniej terasie zalewowej wynosił 24,75 m3 ∙ s-1.  
 Jeżeli potrzebna jest informacja o jednej wartości przepływu, to można uśrednić wartości 
uzyskane poszczególnymi metodami, ale tylko tymi, których wartości są miarodajne (w tym 
przypadku – gdy zalewana była terasa średnia). Stąd wartość przepływu brzegowego Qb = 17,7 m3 ∙ s-1 
obliczona w przekroju badawczym na podstawie uśrednionych wartości uzyskanych metodami 
empirycznymi i biotycznymi wydawała się najlepsza. Wartość te mieściła się w zakresie od Q50% = 
11,30 m3 ∙ s-1 do Q25% = 21,20 m3 ∙ s-1,  co potwierdza obserwacje Pickupa i Warnera [1976] mówiące, 
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że przepływ brzegowy powinien mieścić się pomiędzy przepływami maksymalnymi o 50 i 25% 
prawdopodobieństwie wystąpienia. [zał. 4: B.1.14]. Podobną analizę przepływu brzegowego 
wykonałem również dla przekrojów wodowskazowych znajdujących się na rzece Rabie [zał. 4: 1.21]. 
 Oprócz analizy przepływu brzegowego w korytach naturalnych, zajmowałem się również jego 
oceną w korytach uregulowanych oraz wpływem budowli hydrotechnicznych na jego wartość. 
Dlatego wykonałem badania polegające na wyznaczeniu wartości przepływu brzegowego i jego 
analizie w korycie uregulowanym za pomocą 25-ciu bystrzy o zwiększonej szorstkości na potoku 
Porębianka. 
 Celem tych badań było przedstawienie zależności między erozją dna rzecznego a wartością 
przepływu brzegowego i w konsekwencji określenie zmienności poziomu dna rzecznego i jego wpływ 
na przepływ brzegowy. Analizie poddałem wartość przepływu brzegowego i odpowiadające mu 
napełnienie. Badania przeprowadziłem na odcinku potoku górskiego uregulowanego za pomocą 
kaskady bystrzy o zwiększonej szorstkości. Na podstawie moich wieloletnich obserwacji stwierdziłem, 
że doszło do wielu zmian w układzie poziomym i pionowym koryta, w szczególności do erozji dennej 
pomiędzy bystrzami o zwiększonej szorstkości. Badania obejmowały prace terenowe, na które 
składały się pomiary geodezyjne koryta cieku. W każdej serii pomiarowej wykonałem 26 przekroi 
poprzecznych na prawie 300 m odcinku rzeki. Z kolei badania kameralne polegały na opracowaniu 
modelu numerycznego w programie HEC-RAS za pomocą którego wykonałem symulacje numeryczne 
przepływów wezbraniowych oraz wyznaczyłem przepływ brzegowy metodą Wolmana [1955], Rileya 
[1972], Schumma, Browna i Warnera [Chow 1959] oraz Pickupa i Warnera [1976].  
 Pomimo wystąpienia erozji dennej w korycie stanowiska górnego o wielkości 0,40 m 
zauważyłem, że wartości przepływu brzegowego były zbliżone do siebie, zarówno w miejscach gdzie 
doszło do erozji, jak i w odcinkach niewyerodowanych. W odcinkach wyerodowanych występowały 
wyższe wartości napełnienia dla przepływu brzegowego (średnio o 0,30–0,50 m) niż w odcinkach, 
gdzie nie zauważono obniżonego dna. Działo się tak dlatego, że obniżenie niwelety dna rzecznego na 
górnym stanowisku poniżej poziomu gurtu górnego bystrza spowodowało podpiętrzenie wody, co 
skutkowało dużym ograniczeniem, a nawet wręcz wstrzymaniem przepływu do momentu, aż jego 
zwierciadło wody nie przekroczyło rzędnej gurtu górnego. Dopiero wtedy zaobserwowałem wzrost 
przepływu spowodowany przelaniem się wody przez budowlę. Stwierdziłem, że w korytach 
uregulowanych za pomocą kaskady bystrzy o zwiększonej szorstkości, ale także stopni i progów 
wodnych, w których elewacja dna koryta górnego układa się poniżej korony przelewu, występują 
pasywne strefy przepływu. Powodują one, że woda jest przez budowle podpiętrzana, a przez to 
stagnuje przy stanach niżówkowych. Z kolei powyżej wysokości korony przelewu występuje aktywna 
strefa przepływu, w której przepływ wody nie jest w żaden sposób ograniczany występującymi w 
korycie budowlami hydrotechnicznymi. 
 Na stanowisku dolnym, tuż poniżej bystrza o zwiększonej szorstkości wartości przepływu 
brzegowego i napełnienia były bardziej zróżnicowane w całym okresie pomiarowym w stosunku do 
stanowiska górnego. Było to związane z tworzącymi się poniżej budowli przegłębieniami i wymyciami 
dna oraz zawężeniem koryta rzecznego poprzez depozycję w bocznych częściach koryta dwóch 
dużych łach żwirowych. 
 Za najważniejszy wniosek wynikający z przeprowadzonego badania należy uznać fakt, że w 
korytach uregulowanych za pomocą budowli poprzecznych, wartość przepływu brzegowego nie może 
być wyznacznikiem erozji dna koryta. Takim wyznacznikiem może być jednak napełnienie dla 
przepływu brzegowego. Wtedy wartość napełnienia jest wyższa niż w korycie niewyerodowanym. 
Taka sytuacja ma miejsce tylko i wyłącznie w przypadku, gdy elewacja dna rzecznego obniża się 
poniżej korony przelewu budowli hydrotechnicznej, która jest zlokalizowana poniżej rozpatrywanego 
odcinka. Powoduje to zatrzymanie przepływu i jego podpiętrzenie, aż do momentu przelania się 
wody przez przelew. Obszary te możemy nazwać pasywnymi strefami przepływu, w których woda 
stagnuje lub płynie z bardzo niewielką prędkością. 
 Ocena erozji dna rzecznego w korytach uregulowanych tylko na podstawie wartości 
napełnienia dla przepływu brzegowego nie jest wskaźnikiem w pełni zadowalającym. Zawyżona 
wartość tego parametru może być spowodowana innymi czynnikami występującymi w korycie 
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rzecznym, m.in. takimi jak erozja brzegowa i poszerzenie się koryta rzecznego. Zjawiska te można 
jednak w analizie wyeliminować znając zmienność morfologiczną dna koryta rzecznego oraz lokalną 
hydrodynamikę strumienia. 
 Należy zwrócić uwagę, że w korytach rzecznych naturalnych, ale i w uregulowanych, gdzie 
poziom dna rzecznego znajduje się powyżej korony przelewu budowli, wartość przepływu 
brzegowego może być wskaźnikiem erozji dennej. Wtedy wartość przepływu powinna rosnąć [zał. 4: 

B.1.17].  
 W kolejnych badaniach przeanalizowałem wartości przepływu korytotwórczego dla kilku 
odcinków rzeki Raby. W badaniach zastosowałem metodę Wolmana i Millera [1960]. Metoda ta 
koncentruje się na częstotliwości występowania przepływów w ciągu określonego czasu oraz na 
implikacjach geomorfologicznych tego zjawiska. Analiza ilości sedymentu transportowanego przez 
rzekę prowadzi do wniosku, że największa ilość rumowiska transportowana jest przez wodę 
występującą średnio co 2 lata. Autorzy tej metody twierdzą, że za zmiany w geometrii przekroju 
odpowiedzialne są przepływy niższe lub bliskie przepływowi brzegowemu, przy których przekroczone 
są naprężenia krytyczne ruchu rumowiska, a także, że częstotliwość występowania takich 
przepływów ma zasadniczy wpływ na zmiany przekroju poprzecznego cieku. Oznacza to, że przyczyną 
zmian morfologicznych koryta rzeki są przepływy występujące częściej, w efekcie trwające dłużej, a 
nie wody katastrofalne pojawiające się raz na 100 i więcej lat. Metoda Wolmana i Millera [1960] 
sprowadza się do analizy transportu rumowiska rzecznego wraz z analizą częstotliwości 
występowania przepływów  w cieku. Autorzy ci wskazują, że określenie tych zależności  dla  
dowolnego cieku może stanowić podstawę wykreślenia krzywej transportu rumowiska i krzywej 
częstotliwości przepływu oraz skonstruowania wspólnej krzywej przez przemnożenie odpowiednich 
wartości rzędnych obu tych funkcji. Wyniki analizy  transportu  rumowiska uzyskanych przez 
Wolmana i Millera [1960] wykazują, że największe zmiany w cieku zachodzą podczas przepływów  
średnich, występujących relatywnie często. Wartości tego przepływu wahały się od 31 m3 ∙ s-1 (dla 
przekroju w Rabce-Zdroju) do 395 m3 ∙ s-1 (w Proszówkach) [zał. 4: B.1.15].  
 Określałem także wielkość przepływu korytotwórczego w rejonie poprzecznych budowli 
hydrotechnicznych. Jedno z tego typu badań wykonałem dla rzeki Indus w przekroju zapory Kotri 
Barrage znajdującej się w Pakistanie. Do obliczenia przepływu dominującego zastosowałem metodę 
Wolmana i Millera [1960]. Z przeprowadzonych obliczeń wynikło, że przepływ korytotwórczy w 
analizowanym przekroju wynosił w przybliżeniu Q ≈ 1000 m3 ∙ s-1 [zał. 4: B.1.7].  
 Kolejne z badań wykonałem w korycie zabudowanym bystrzami o zwiększonej szorstkości na 
rzece Czarny Dunajec. W tych badaniach, przepływ korytotwórczy określiłem na podstawie definicji 
podanej przez Marlette i Walker'a [1968], że jest to przepływ, powyżej którego połowa (z ilości 
wyliczonej teoretycznie) rumowiska wleczonego zostanie przemieszczona w cieku na dowolną 
odległość. Stąd za pomocą wykresu Hjulströma [1935], określiłem ilość i wielkość transportowanych 
ziaren otoczaków w poszczególnych miejscach koryta. Aby to wykonać, w terenie zmierzyłem 
otoczaki tworzące pokrywę osadów korytowych, z których wykreślając krzywą uziarnienia uzyskałem 
średnice charakterystyczne. Z kolei użycie modelu HEC-RAS pozwoliło mi uzyskać parametry 
hydrodynamiczne panujące w korycie rzeki przy różnych przepływach. Średnice charakterystyczne 
rumowiska dennego oraz prędkości przepływu pozwoliły za pomocą wykresu Hjulströma określić 
wielkość i ilość erodowanego, transportowanego i sedymentowanego rumowiska dla poszczególnych 
odcinków koryta. 
 Zróżnicowanie parametrów hydrodynamicznych i morfologii dna rzecznego powyżej i poniżej 
bystrza było związane z zasięgiem i sposobem oddziaływania tej budowli na koryto rzeczne. Na 
stanowisku górnym, zasięg oddziaływania bystrza wynosił około 100 m, co było efektem 
podpiętrzenia płynącej wody przez wystającą ponad dno rzeczne koronę przelewu bystrza (o wielkość 
h ≈ 0,11 m). W związku z tym, przy stosunkowo dużych napełnieniach, woda płynęła z względnie 
małą prędkością. Z kolei na stanowisku dolnym bystrze oddziaływało na odległość około 25 m, co 
było wartością 4-krotnie mniejszą niż w przypadku stanowiska górnego. Oddziaływanie to polegało 
na roztokowaniu koryta rzecznego, co było możliwe dzięki dużej szerokości (Bd = 40 m) niecki 
wypadowej i progu znajdującego się na jej końcu (tj. większej niż w przypadku szerokości korony 
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przelewu górnego, wynoszącej Bp = 30 m). Woda przelewała się przez wspomniany próg jednostajnie, 
w podobnej ilości na całej szerokości progu, różnicując tym samym warunki hydrodynamiczne i 
morfologiczne poniżej obiektu. Dopiero w odległości 25 m poniżej bystrza, wszystkie płynące do tej 
pory strugi wody w roztokach łączyły się w jeden nurt, a koryto stawało się jednonurtowe o 
szerokości Bk ≈ 13,5 m (z silnie wykształconym korytem głównym i wysoką łachą boczną). 
 Analiza wykazała, że dla określonej średnicy ziaren rumowiska nie można wyznaczyć jednej 
wartości natężenia przepływu, przy której rozpoczyna się ich transport lub powstaje erozja dna. W 
tym przypadku możemy mówić tylko o zakresie przepływów, przy których możemy zaobserwować 
wspomniane zjawiska. Za taki stan rzeczy odpowiada złożona geometria koryta i przekrojów 
poprzecznych, a także różnorodne rumowisko denne. Im bardziej zróżnicowane są te warunki, tym 
większy zakres przepływów będzie odpowiadał inicjacji transportu i erozji. Wartość przepływu 
korytotwórczego, przy której w myśl definicji powinien występować w korycie transport przynajmniej 
połowy otoczaków [Marlette i Walker 1968], nie może być jednoznacznie wyznaczony dla całego 
analizowanego koryta, lecz tylko dla jego fragmentów, które cechują się zbliżoną morfologią i 
wielkością rumowiska dennego. Wartość tego przepływu wynosi Q50% = 55 m3∙ s-1 dla odcinka poniżej 
bystrza, charakteryzującego się jednonurtowym korytem; Q10% = 165 m3∙ s-1 dla odcinka poniżej 
budowli, charakteryzującego się dużym zróżnicowaniem morfologii oraz Q1% = 321 m3∙ s-1 dla 
stanowiska górnego, gdzie woda jest podpiętrzana przez budowlę, co z kolei prowadzi do spadku siły 
transportowej i erozyjnej rzeki [zał. 4: B.1.26]. 
 Kontynuowałem badania związane z oceną zróżnicowania parametrów hydrodynamicznych 

w rzece roztokowej [zał. 4: B.1.5, C.2.27]. Badania te były zapoczątkowane jeszcze przed uzyskaniem 
stopnia doktora [zał. 4: A.1.4]. Nadal obserwowałem analizowany odcinek koryta rzecznego. W 2014 
roku zrealizowałem kolejną serię pomiarów terenowych, podczas której zmierzyłem parametry 
hydrodynamiczne i granulometryczne, a także wykonałem geodezję koryta. Z przeprowadzonych 
pomiarów i analiz wynika, że w korycie rzecznym nadal występował proces roztokowania. Po prawej 
stronie rzeki istniało koryto główne, zaś w środkowej i lewej części przekroju utworzyły się dwie 
roztoki. Przy stanach średnich roztoka środkowa była częściowo wypełniona wodą, która dostawała 
się do niej przez materiał aluwialny. Zaś przy stanach średnio-wysokich woda przepływała przez całą 
roztokę wpływając do niej w jej górnej części w wyniku przecięcia naturalnego wału korytowego. 
Odsyp ten często przy stanach średnich i niskich uniemożliwiał wpłynięcie wody do środkowej 
roztoki, utrzymując przepływ w korycie głównym. Roztoka lewa była usytuowana na najwyższej 
elewacji, stąd była ona zalewana tylko przy wysokim stanie wody. Przy stanach średnich była 
częściowo wypełniona wodą stagnującą, zaś przy stanie niskim i niżówkowym była sucha. Badania 
pokazały, że pomimo pewnej dewastacji koryta w wyniku prac w nim prowadzonych, rzeka ma 
pewną zdolność do odradzania się i powrotu do swojego roztokowego układu [zał. 4: B.1.5, C.2.27]. 
 Zajmowałem się także oceną hydromorfologiczną potoków górskich w powiązaniu w 

polskim indeksem biotycznym BMWP-PL [zał. 4: B.1.1, B.1.6]. Pracę tę zrealizowałem we 
współpracy z pracownikami Polskiej Akademii Nauk (Instytut Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania) oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (Katedra Kształtowania 
Środowiska). 
 W badaniach wykonałem pomiary terenowe, obserwacje i obliczenia podstawowych 
parametrów hydrobiologicznych i hydrodynamicznych wykonanych w dwóch gorczańskich potokach 
Jaszcze i Jamne. Badania terenowe przeprowadziłem w trzech przekrojach poprzecznych dla obu 
cieków: górnego (I), środkowego (II) i dolnego (III) przekroju potoków Jaszcze i Jamne. Prędkość 
chwilową zmierzyłem za pomocą młynka elektromegnetycznego OTT Nautilus typu C-2000 RS-Sensa. 
Wartości hydrodynamiczne odczytałem w wybranych punktach, które znajdowały się bezpośrednio 
nad dnem potoku, a także w sekcjach pomiarowych, które znajdowały się w odległości 1 m wzdłuż 
przekroju koryta. Profile prędkości w poszczególnych punktach pomiarowych narysowałem na 
podstawie pomiarów prędkości chwilowych. Pomiary te wykorzystałem do obliczenia średnich 
prędkości, prędkości dynamicznych, liczb Reynoldsa (średniej, maksymalnej i ziarnowej), liczb 
Froude'a (średniej, maksymalnej i dynamicznej) i naprężeń ścinających. Oceny naprężenia 
ścinającego dokonałem na podstawie wykresów prędkości wody wykonanych nad korytem rzeki i 
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analizowanych w skali półlogarytmicznej za pomocą metod opisanych przez Carlinga [1983] i 
Gordona i in. [2007]. Następnie pobierając rumowisko denne metodą Wolmana [1954] i wykreślając z 
tych danych  krzywe granulometryczne, obliczyłem kilka bezwymiarowych parametrów 
sedymentologicznych, takich jak: współczynnik sortowania Traska (S0), współczynnik sortowania 
Hazena (u), wskaźnik różnorodności wielkości ziarna Knoroza (ε), wskaźnik jednolitości Kollisa (Cd). 
 Aby lepiej zrozumieć hydrobiologię obu potoków, postanowiłem przeanalizować polski 
indeks biotyczny BMWP-PL. Wskaźnik (BWMP) jest oceną służącą do pomiaru jakości wody przy 
użyciu makrobezkręgowców jako wskaźników biologicznych. Podstawową zasadą tej metody jest 
rozróżnienie taksonów, które mają różną tolerancję na zanieczyszczenie organiczne. Ponieważ prawie 
każdy takson (istnieje kilka wyjątków, taksonów bez wartości BMWP) można ocenić na skali od 1 
(najwyższa tolerancja dla zanieczyszczeń - najniższe znaczenie jako wskaźniki biologiczne) do 10 
(najniższa tolerancja - najwyższe znaczenie). W polskiej modyfikacji indeksu BMWP - tak zwanego 
BMWP-PL - wartości dla każdej rodziny (jeśli więcej gatunków jednej rodziny znajduje się w próbce, 
są liczone tylko raz) są sumowane, a całkowity wynik decyduje o klasie wody zgodnie z klasyfikacją: I 
(bardzo dobra) > 100; II (dobra) = 70 - 99; III (zadowalająca) = 40 - 69; IV (niezadowalająca) = 10 - 39; 
V (zła) < 10. Aby określić wartość indeksu BMWP-PL dla badanych potoków, zebrałem próbki 
bezkręgowców bentosowych w tych samych przekrojach, w zbliżonym czasie i w trakcie podobnego 
przepływu, co pomierzone parametry hydrodynamiczne i granulometryczne. W każdym korycie o 
niskim przepływie, próbki pobierano w trzech lokalizacjach reprezentujących główne, wizualnie 
zidentyfikowane warunki siedliskowe (tj. kombinacje głębokości wody, prędkości przepływu i rodzaju 
podłoża).  
 W oparciu o badania stwierdziłem, że indeks BMWP-PL został opracowany do oceny 
ekologicznej jakości rzek i dlatego może w sposób niewłaściwy ocenić hydrodynamikę potoków i inne 
cechy związane z morfologią lub rodzajami materiałów, z których jest zbudowane koryto rzeczne. 
Mogę jednak potwierdzić, że rozszerzenie indeksu z BMWP do BMWP-PL dało indeksowi większą 
skalę, z zakresem liczb i wartości dla indeksu, które są bardziej sensowne dla oceny obecności 
bezkręgowców. Analizy te najlepiej wykonywać nie tylko wzdłuż profilu koryta potoku, ale także 
wzdłuż przekrojów, które bardzo wzbogacają wiedzę o stanie ekologicznym rzeki. Dysponując zatem 
dodatkowymi danymi hydrodynamicznymi i granulometrycznymi można uzyskać dokładny opis i 
przegląd warunków panujących w korycie rzecznym. 
 Z przeprowadzonych analiz wybranych parametrów ekohydrologicznych (hydrobiologicznych 
i hydrodynamicznych) koryt potoków Jaszcze i Jamne wyciągnąłem wnioski, które można by odnieść 
także do innych górskich koryt rzecznych. W uregulowanych odcinkach badanych potoków górskich 
stwierdziłem, że parametry hydrodynamiczne (zwłaszcza średnia prędkość i naprężenie ścinające) 
były wyższe niż w odcinkach nieregulowanych. Duże siły, które miały wpływ na koryto cieku 
wodnego, jak również wysokie prędkości przepływu wody transportowały osady o większej średnicy, 
powodując degradację strumienia i pozostawiając w materiale tylko materiał homogeniczny. Miało to 
konsekwencje dla zespołów makrobentosu, ich bogactwa gatunkowego i obecności poszczególnych 
taksonów. 
 W naturalnych korytach górskich, wartości chwilowej prędkości przepływu charakteryzują się 
większym zróżnicowaniem (związanym z turbulentną wodą) niż w korytach uregulowanych. Ma to 
wpływ zarówno na ruch osadów, jak i bogactwo taksonomii. 
 Betonowe konstrukcje hydrauliczne usytuowane w cieku wpływają na hydrodynamikę koryta 
rzeki, najczęściej przejawiające się usuwaniem grubych osadów i wzrostem prędkości wody. Prowadzi 
to do utraty niektórych mikro-bentonicznych taksonów z powodu braku mikrosiedlisk, a w 
konsekwencji do niedoborów ekologicznych dla większej liczby gatunków. Obecność takich struktur 
hydraulicznych prowadzi również do utraty przestrzeni interstydialnych i zwiększonej prędkości 
przepływu wody. Średnia średnica ziaren osadu zdeponowanego w potoku Jaszcze zwiększała się 
wzdłuż jego profilu podłużnego, co świadczyło o obecności grubszego materiału uzupełniającego 
koryto podczas erozji brzegowej. Zjawisko to nie było obserwowane w potoku Jamne, gdzie wielkość 
materiału dna rzeki była podobna wzdłuż całej długości cieku. Mogło się to wiązać z obecnością 
umocnień brzegowych w korycie potoku Jamne [zał. 4: B.1.1, B.1.6]. 
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 W swojej pracy naukowej przeprowadzałem badania o praktycznej możliwości wykorzystania 
wyników przez projektantów i wykonawców z branży hydrotechnicznej. Jednym z takich tematów 
badawczych było zastąpienie klasycznych, betonowych, pionowych stopni wodnych kamiennymi 

pochylniami zwanymi bystrzami o zwiększonej szorstkości [zał. 4: B.1.8]. 
 W badaniach podjąłem się oceny pracy bystrza o zwiększonej szorstkości w Brennej na rzece 
Brennica powstałego w wyniku przebudowy stopnia wodnego. Celem przebudowy była poprawa 
stanu geomorfologicznego koryta rzeki, polepszenie warunków migracji ryb i rozwoju makrobentosu. 
Sztuczną szorstkość płyty spadowej bystrza uzyskano poprzez umieszczenie bruku wzdłuż całej 
pochylni, dzięki czemu budowla była wizualnie podobna do terenu. Wszystkie prace zostały 
wykonane zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną [Dyrektywa 2000/60/WE]. 
 Przepływy charakterystyczne i maksymalne o określonym prawdopodobieństwie 
przewyższenia dla rzeki Brennicy w miejscu posadowienia nowego obiektu były następujące: Q50% 
wyniósł 32,00 m3 ∙ s-1 i Q5% wyniósł 173,00 m3 ∙ s-1. Dysponując danymi hydrologicznymi wykonano 
obliczenia hydrauliczne z wykorzystaniem wartości przepływów dla Q50% i Q5% jako wartości 
przepływu projektowego. Obliczenia te przeprowadzono dla pionowego, betonowego stopnia 
wodnego [Chow 1959], dla bystrza o zwiększonej szorstkości [Radecki-Pawlik i Wójcik 1987] oraz dla 
niecki typu II [Dziewoński 1973].  
 Na podstawie obliczeń hydraulicznych bystrza o zwiększonej szorstkości zmniejszono długość 
basenu rozpraszającego energię do 70% jego początkowej wartości, ponieważ jego płyta spadowa 
znacznie redukowała prędkość przepływającej wody. Zmniejszenie prędkości wody było możliwe 
dzięki sztucznej szorstkości płyty spadowej bystrza. Wymiar kamieni użytych na płycie obliczono 
według Niela [1960] i Knaussa [1980]. Wyniki były następujące: dla przepływu Q50%, średnica szykan 
użytych do budowy płyty spadowej metodą Niela wyniosła 0,2 m, zaś wzorem Knaussa - 0,4 m. Z kolei 
dla przepływu Q5%, średnica kamieni wynosiła odpowiednio 0,6 m i 1,0 m. Ostatecznie, przepływ Q50% 
został wybrany jako przepływ projektowany, w związku z tym kamienie o średnicy 0,4 m zostały 
wybrane jako najlepiej pasujące do płyty spadowej w zakresie rozpraszania energii wody. Obiekt 
został zaprojektowany w taki sposób, by naśladować swoją konstrukcją naturalny bystrzyk (szypot) w 
korycie rzecznym. Takie rozwiązanie łączy potrzeby techniczno-inżynieryjne i środowiskowe.  
 Zmierzono rozkład prędkości wody i naprężeń stycznych na płycie spadowej budowli i wzdłuż 
koryta rzeki powyżej i poniżej obiektu. Dla wartości przepływu Q = 1,28 m3 ∙ s-1 stwierdzono, że pola 
prędkości są usytuowane symetrycznie w profilu podłużnym. Znaleziono dwie maksymalne wartości 
prędkości: na szczycie ściany osłonowej (1,0 m ∙ s-1) i na dole w dolnej części płyty spadowej (2,6 m ∙ s-

1). Dla danego przepływu, wartości naprężeń ścinających wynosiły od 0,38 do 29,16 N ∙ m-2.  
 Na podstawie badań stwierdziłem, że najbardziej intensywne zmiany naprężeń ścinających 
występowały w relacji długości do szerokości wynoszącej L/W = 1,75, a ich najwyższe wartości przy  
L/W < 1,75. Jest to część koryta rzecznego, która była najbardziej wrażliwa na erozję. W przypadku 
prędkości wody, największe jej wartości obserwowano do L/W < 1,5. Oddziaływanie hydrauliczne 
bystrza o zwiększonej szorstkości obserwowano przy stosunku L/W = 2,5. Wyniki te sugerują, że 
długość niecki wypadowej ochraniającej dno przed erozją powinna być wyznaczona ze stosunku L/W 
= 2,5 (wersja optymalna) lub L/W = 1,75 (wersja minimalna) [zał. 4: B.1.8]. 
 Zajmowałem się także możliwością rekultywacji koryta rzecznego za pomocą innowacyjnych 

budowli hydrotechnicznych, jakimi są roślinne kosze hydrauliczne [zał. 4: B.1.32, B.1.16, B.4.2]. 
Badanie to wykonałem we współpracy z pracownikami Katedry Inżynierii Wodnej i Sanitarnej 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Pomiary i analizy przeprowadziliśmy w ramach grantu pt.: 
„Analiza zjawiska transportu i deponowania drobnego rumoszu roślinnego w obrębie koryta rzeki”, 
finansowanego w ramach konkursu OPUS 1 organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki (nr 
wniosku: 2011/01/B/ST10/06959). Kierownikiem projektu był dr hab. inż. Tomasz Kałuża, prof. UP.
 Rekultywacja rzek przynosi znaczne korzyści zarówno środowisku, jak i gospodarce. Dlatego 
w badaniach skoncentrowaliśmy się na zmianach warunków hydromorfologicznych w korycie małej 
rzeki nizinnej Flinty, znajdującej się w centralnej Polsce. Zaproponowanym rozwiązaniem służącym 
rewitalizacji rzeki był pilotażowy projekt budowy wegetatywnych pułapek sedymentacyjnych 
(zwanymi także roślinnymi koszami hydraulicznymi, ang. plant basket hydraulic structures - PBHS). 
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Zestaw trzech PBSH składał się z plastikowych koszy o wymiarach 70 × 40 × 30 cm wypełnionych 
piaskiem rzecznym i kamieniami. Sadzonki wierzby umieściliśmy w każdym koszu po około 30 sztuk. 
Struktury te zostały przymocowane do koryta rzeki w odległości 1 m od siebie w jednym rzędzie 
poprzecznym rzeki. Wartości parametrów hydraulicznych, takich jak: prędkość chwilowa, średnia i 
maksymalna, prędkość dynamiczna oraz naprężenie ścinające, były mierzone w okresie trzech lat w 
trakcie sześciu serii pomiarowych. Przeanalizowaliśmy zmiany wielkości ziarna osadu, a tekże 
zarejestrowaliśmy ilość i wielkość resztek roślinnych zatrzymanych w koszach roślinnych. Instalacja 
koszy roślinnych w korycie rzecznym zainicjowała różne procesy hydromorfologiczne w rzece. 
Dodatkowe symulacje oparte na wykrytych procesach wykazały, że proponowane roślinne kosze 
hydrauliczne mogą poprawić stan hydromorfologiczny rzeki. 
 Obliczenia hydrauliczne wykazały, że erozja poniżej PBHS prawdopodobnie nie przekroczy 1,3 
m (co potwierdziły pomiary w terenie), a hydraulicznie PBHS pracują jak jazy o szerokiej koronie 
przelewu. W tym samym czasie, struktura ta podzieliła pierwotne koryto z jednym nurtem na koryto 
trzy-nurtowe. Stwierdzono istotny wpływ PBHS na warunki hydromorfologiczne rzeki. Zmiany w 
morfologii koryta po instalacji PBHS wystąpiły głównie w przekrojach między kolejnymi koszami. 
Erozję dna i tworzenie się rozmycia (o maksymalnej głębokości 24 cm) zarejestrowano pomiędzy 
koszami 2 i 3. Zmiany morfologiczne koryta po wprowadzeniu PBHS analizowano na podstawie 
systematycznych pomiarów hydrometrycznych. Na podstawie pomiarów stwierdzono erozję rzędu 
0,25 m. 
 Parametry hydrodynamiczne były mierzone zarówno przed, jak i po zainstalowaniu PBHS w 
korycie. Prędkości przepływu wzrastały lokalnie poniżej PBHS oraz pomiędzy nimi. Maksymalne 
prędkości osiągnęły 0,4 m ∙ s-1; w tym samym czasie średnie prędkości wzrosły do 0,2-0,3 m ∙ s-1. 
Prędkości obserwowane przed PBHS były dość niskie, wynosiły około 0,1 m ∙ s-1. Wyniki wykazały 
również wyraźną zmianę wartości naprężenia ścinającego po zainstalowaniu PBHS. Porównanie 
naprężeń ścinających obliczonych przed i po zainstalowaniu koszy roślinnych wskazuje, że wartości 
tego parametru wzrosły tuż poniżej PBHS, co było główną przyczyną zmian hydromorfologicznych 
koryta rzeki w tym miejscu. Bardzo istotna zmiana struktury ekosystemu fluwialnego związana była 
ze zmianą geometrii rzeki. W ciągu trzech lat po instalacji PBHS przepływ w korycie z poprzedniego 
jednonurtowego układu stał się trwale roztokowy. 
 Badanie RHS rzeki Flinty w 2013 r. (przed rewitalizacją) wykazało zły status 
hydromorfologiczny (klasa IV). Skala modyfikacji nie była duża (HMS = 9) i wynikała głównie z 
oddziaływania mostu i jego wzmocnień. Niemniej jednak obecność cech naturalnych była 
ograniczona, a jakość siedliska była bardzo niska (HQA = 27), co odzwierciedlał mało zróżnicowany 
przepływ i jednorodny substrat (piasek). Wprowadzenie PBHS spowodowało poprawę warunków 
hydromorfologicznych, zróżnicowanie reżimu przepływu, a w podłożu dennym pojawił się drobny 
żwir. Wpłynęło to na zwiększenie wartości HQA z 27 do 30. Oznacza to, że instalacja PBHS poprawiła 
status hydromorfologiczny z klasy IV (słabej) do klasy III (umiarkowanej). 
 Przeprowadzone symulacje wykazały, że proponowane środki wprowadzone na większą skalę 
mogą jeszcze bardziej poprawić jakość hydromorfologiczną (zgodnie z kryteriami RHS). Można 
przewidzieć, że wprowadzenie trzech zestawów PBHS zmienią jakość hydromorfologiczną tak, aby 
osiągnąć wartość wskaźnika HQA = 36. Symulacja została oparta na wynikach zmian 
hydromorfologicznych zaobserwowanych po wprowadzeniu pojedynczego zestawu PBHS, który 
został zainicjowany lokalnie. Założono, że podobne struktury rozmieszczone co 200 m cieku będą 
stymulować podobny efekt dla koryta rzeki i przepływu. 
 Badania wykazały, że stosunkowo proste środki do rekonstrukcji mogą poprawić warunki 
hydromorfologiczne w ekosystemie rzecznym. Instalacja PBHS spowodowała zmiany w układzie 
koryta rzeki, zróżnicowała przepływ wody oraz poszerzyła koryto i rozdzieliła nurt na kilka odnóg. 
Obecność strefy wegetacyjnej w rzekach i na brzegach wpływała na procesy fluwialne. Stopień 
rozwoju roślinności oraz jej wymiary pionowe i poziome wpływały na dynamikę transportu osadów 
mineralnych i resztek roślinnych. Badanie transportu rumowiska w strefie wegetacyjnej 
przeprowadzone w skali 1:1 wykazało, że roślinność może powodować zmiany w szorstkości koryta, 
konfiguracji koryta, poziomach wody i nachyleniu koryta, co może prowadzić do zwiększonej erozji 
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fluwialnej i zmian intensywności transportu osadu zawieszonego i wleczonego. Zróżnicowane 
właściwości przepływu wpływają na transport i sortowanie osadu. 
 Stwierdziliśmy, że występowanie zróżnicowanych głębokości i prędkości przepływu 
wywoływanych przez PBHS może mieć pozytywny wpływ na różnorodność warunków siedliskowych 
w rzece. Na rozwój społeczności biologicznych w rzekach wpływa głębokość wody, prędkość 
przepływu i turbulencje, stąd wprowadzone w koryto rzeczne kosze roślinne mogą polepszyć 
osadnictwo różnych grup organizmów, w tym roślin wodnych, ryb i bezkręgowców bentosowych.  
 Nasze badania wykazały, że proponowane budowle hydrotechniczne wraz z rosnącymi 
roślinami są korzystne zarówno dla różnych elementów ekosystemu rzecznego, jak i dla gospodarki 
wodnej i utrzymania rzek. Struktury te mają jedynie lokalny wpływ na rzekę i nie wpływają na funkcje 
całego systemu rzecznego. Procesy erozji i akumulacji są ograniczone do sąsiedztwa struktur, a ich 
zakres jest niewielki. Zjawisko to nie stanowi zagrożenia dla infrastruktury technicznej zbudowanej na 
rzece (np. dla mostów). Zaletą stosowania PBHS jest ich niewielki wpływ na poziom zwierciadła wody 
przy przepływach wysokich, przez co nie zwiększają zagrożenia powodziowego. Jest to niewielka, a 
przede wszystkim niska konstrukcja hydrauliczna, która nie zwiększyła nadmiernie poziomu wody. 
PBHS może być szeroko stosowany w długich odcinkach rzeki, zwłaszcza, gdy warunki 
hydromorfologiczne wymagają poprawy w krótkim czasie. Uzupełniona symulacja całego koryta rzeki 
Flinty za pomocą kryteriów RHS wykazała, że zastosowanie PBHS na szeroką skalę może znacznie 
poprawić fizyczną strukturę tego cieku wodnego, zwłaszcza w połączeniu z deflektorami, które mogą 
inicjować meandry i inne procesy fluwialne [zał. 4: B.1.32, B.1.16, B.4.2]. 
 Zajmowałem się również oceną warunków hydrodynamicznych w przepławce technicznej 

[zał. 4: B.1.27, B.3.1]. W badaniach przeanalizowałem jedną z lepiej funkcjonujących przepławek w 
zlewni potoków karpackich, wykonaną w sposób nietypowy, zaopatrzoną w komory o wyjątkowo 
dużej objętości, które są usytuowane wewnątrz gardła przelewu zapory przeciwrumowiskowej 
znajdującej się na potoku Wierchomla. Podczas częstych wiosennych wezbrań, woda zalewała i 
uszkadzała większość budowli hydrotechnicznych wzniesionych na początku lat 70-tych, takich jak 
dwie zapory i cztery stopnie. Tylko zapora z analizowaną przepławką nie została uszkodzona i 
funkcjonuje bez zakłóceń. Celem badań była ocena parametrów technicznych przepławki, 
rozpoznanie rozkładów prędkości na różnych głębokościach komór, a także określenie sił działających 
na dno komór (naprężeń stycznych) oraz mocy strumienia. Znajomość tego zagadnienia mogła pomóc 
w przyszłości projektantom zajmującym się regulacją rzek podczas wyboru typu przepławek oraz 
przekonać decydentów do podejmowania działań zmierzających do regulacji potoków górskich w 
sposób bliższy naturze. 
 Wymiary basenu dla ryb w przepławce były następujące: długość L = 2,40 m, szerokość W = 
4,80 m, a głębokość D = 0,40 m. W basenach zmierzyłem rozkład prędkości wody oraz naprężenia 
ścinające oddziałujące na dno komory. Badania te miały na celu odnalezienia optymalnej drogi 
migracji ryb z dolnego do górnego stanowiska. W komorach przepławki wykonałem kilka profili 
prędkości zgodnie z zaleceniem Jarretta [1991]. Mając wartości prędkości zmierzone tuż nad dnem 
komory, zgodnie z metodą Gordon i in. [2007] oraz Bergerona i Abrahama [1992] określiłem 
prędkości ścinające, z których obliczyłem naprężenia styczne. Ponadto określiłem także moc 
strumienia. 
 Z przeprowadzonych badań wynikało, że wymiary geometryczne komór w przepławce na 
potoku Wierchomla były optymalne dla migrujących ryb. W komorach tych ryby mogły znaleźć 
miejsca służące do odpoczynku podczas ich wędrówki. We wszystkich badanych basenach, takie 
miejsce znajdywało się w przedniej części komory w okolicy wejścia do niej. Prędkości przepływu 
wody w całej przepławce nie przekraczały wartości dopuszczalnych dla migrujących ryb 
łososiowatych. Najlepsze ułożenie przepławki w stosunku do korpusu budowli hydrotechnicznej (w 
tym przypadku zapory przeciwrumowiskowej) to jej centralne położenie. Dzięki temu nie wymaga 
ona projektowania osobnego wejścia i wyjścia dla ryb, które również często mogą być zatkane, co 
mogłoby skutkować zatrzymaniem ryb podczas migracji. Stwierdziłem również, że taka lokalizacja 
przepławki najlepiej chroni ją przed zniszczeniem w czasie powodzi [zał. 4: B.1.27, B.3.1]. 
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 Kolejnym tematem moich badań była analiza procesów i zjawisk geomorfologicznych 

podczas powstawania i dyssypacji wydm żwirowo-piaskowych, które znajdowały się w ujściowym 
odcinku rzeki Raby [zał. 4: B.1.9]. 

W budowie morfologicznej dna rzek i potoków górskich oraz podgórskich najlepiej znanymi i 
opisanymi w literaturze są formacje denne znane jako łachy korytowe. Formy te są zazwyczaj w 
większości zbudowane ze żwirów, a tworzą się na zakolach rzecznych oraz w części środkowej koryt, 
budując agradacyjne struktury utrwalające morfologię dna cieku. Z kolei występowanie utworów 
dennych o budowie piaskowo-żwirowej w postaci wydm na dnie rzeki o charakterze podgórskim jest 
w chwili obecnej zagadnieniem słabo poznanym. Spowodowane jest to wieloma czynnikami, a przede 
wszystkim specyficznymi warunkami w jakich te formy mogą się tworzyć i trudnościami w 
przeprowadzaniu badań terenowych. W literaturze światowej brak jest opracowań dotyczących 
procesów powstawania form dennych na dnie zbudowanym z mieszaniny piasku i żwirów. 
 Obserwacja tych procesów, ich badania i analiza miała za zadanie określenie warunków 
transportowanego rumowiska, z którego formy denne są zbudowane. W związku ze znacznym 
zróżnicowaniem w budowie form dennych spodziewałem się również różnych procesów związanych z 
ich tworzeniem i przemieszczaniem. W formach tego typu obserwowałem zarówno zróżnicowaną 
budowę uwarstwioną, jak i takie rozkłady uziarnienia dennego, które tych warstw jednoznacznie nie 
wyodrębniają. W badaniach wykorzystałem metodę mrożenia wgłębnego próbek materiału dennego. 
Przedstawiłem również parametry graniczne obserwowanego uziarnienia form dennych 
reprezentowane przez krzywe uziarnienia w różnych warunkach oraz z uwzględnieniem ich zmian w 
układzie uwarstwionym. Badania zjawisk związanych z przemieszczaniem się piaszczysto-żwirowych 
form dennych miały fundamentalne znaczenie dla określenia warunków stabilności koryta, zmian w 
układzie podłużnym i poprzecznym oraz jego morfologicznej budowy jako całości. 
 Klasyczne podejście do badania materiału dennego z koryta rzeki polega na pobraniu jego 
próby z warstwy o miąższości reprezentatywnej dla badanego koryta i zależnej od zasięgu 
oddziaływania procesów transportu rumowiska dennego wyrażonej poprzez średnicę 
charakterystyczną z pobranej próby. W odniesieniu do materiału piaszczysto-żwirowego istotne 
znaczenie miały parametry utworzonej jednolitej warstwy materiału, która powstała pod wpływem 
dominujących warunków ruchu wody. Tak pobrana próba podzielona na frakcje i ważona, pozwoliła 
na uzyskanie wyników masowej zawartości frakcji wyrażonej krzywą granulometryczną. Jednakże w 
odniesieniu do materiału tworzącego formy korytowe istotną przeszkodą w poborze 
reprezentatywnej próby był brak spoistości materiału i ciągły ruch wody uniemożliwiający 
praktycznie pobranie materiału o parametrach odpowiadających warunkom, w których próba uległa 
utworzeniu. Aby uzyskać wartościowe wyniki pomiarów i analizy przesiewu zastosowałem metodę 
„in-situ” polegającą na mrożeniu materiału przed jego pobraniem. W tym celu sonda została 
wprowadzona na głębokość około 50 cm w dno po czym przy użyciu wprowadzonego w nią płynnego 
azotu szybko schładzając doszło do przymarznięcia wody i rumowiska, które po wydobyciu zachowało 
naturalny układ uwarstwienia. Przy użyciu skrzynki z przegrodami, odmarzający materiał został 
podzielony na warstwy, co umożliwiło jego późniejszą analizę z uwzględnieniem warunków 
powstawania. 
 Na podstawie pomiarów terenowych stwierdziłem, że typowa żwirowa forma denna na 
badanym odcinku koryta zbudowana była z materiału wizualnie zbliżonego do reszty pokrywy dna, a 
jej kształt przypominał półksiężyc wklęsłą częścią skierowany pod prąd cieku. Wysokość formy tego 
typu sięgała od kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów, w związku z czym można było spodziewać 
się jej lokalnego oddziaływania na przepływ. Jeśli przyjrzeć się materiałowi dennemu poszczególnych 
prób zauważyłem, że nie było istotnych, różnicujących się cech w składzie granulometrycznym dla 
poszczególnych punktów poboru prób.  
 Ilość materiału jaką udało się pobrać zależała od prędkości przepływu wody występującej w 
trakcie jego zamrażania. Skoro jednak nie było większych różnic, niezależnie od położenia punktów 
poboru to wyciągnąłem wniosek, że ruch dennych form żwirowo-piaskowych nie powodował 
sortowania materiału dennego, a więc zmian jego składu granulometrycznego. Formy przemieszczały 
się nieustannie w trakcie pomiarów, chociaż w tych dniach był niski stan wody. Można stwierdzić, że 
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materiał z jakiego zbudowane były formy denne to jednocześnie ten sam materiał z jakiego 
zbudowane było dno cieku. Był on nieustannie transportowany, a formy denne były przejawem 
nieregularności ruchu wody i budowy dna. Charakter ruchu i tempo przemieszczania się form 
(przechodziły one w ciągu kilku godzin) były zależne od wielkości przepływu i materiału podłoża. 
Warunki ruchu, spadek, rozmiary koryta i wynikająca z nich prędkość znacznie przekraczały wartości 
dla których można wyznaczyć początek ruchu. 
 Dla średnicy miarodajnej wynoszącej około 5 mm ruch rumowiska powinien być 
obserwowany już przy napełnieniu wynoszącym 15 cm. Największe rozmiary ziaren nie przekraczały 
33 mm średnicy, stąd ruch masowy rumowiska powinien wystąpić przy napełnieniu wynoszącym 
niemal 1 m. Takie zestawienie oznaczało, że pomimo tworzenia się form dennych, które nieustannie 
pozostają w ruchu, największe frakcje mogłyby brać udział w ruchu tylko przy wezbraniach, co jest 
cechą charakterystyczną dla cieków o charakterze górskim z materiałem gruboziarnistym [zał. 4: 

B.1.9]. 
 W celu określenia natężenia przepływu wody w korycie rzecznym należy ocenić szorstkość 
koryta rzecznego. Istnieje wiele znanych i powszechnie stosowanych metod i analiz do określenia 
tego parametru. Jednakże, jego obliczenie często wiąże się z poborem sedymentu znajdującego się w 
korycie rzecznym. Metody oparte na bezpośrednim poborze rumowiska są dokładne, jednak ich 
główną wadą jest naruszenie struktury i pokrywy dennej. Niewątpliwie, ich pobór jest czasochłonny i 
pracochłonny, co także nie jest ich zaletą. Dlatego w swoich badaniach postanowiłem określić zakres i 
możliwość wykorzystania metody fotograficznej do oceny rumowiska dennego [zał. 4: B.1.24]. 
Główną zaletą tej metody jest jej szybkość wykonania w terenie i dość dobre wyniki, korelujące z 
niektórymi klasycznymi metodami. Sposób poboru rumowiska dennego w celu analizy jego wielkości i 
rozkładu jest bardzo ważnym zagadnieniem z punktu widzenia zarówno późniejszej analizy krzywej 
granulometrycznej jak i obliczeń wielkości transportu rumowiska dennego w rzekach i potokach 
górskich. Jego wielkość błędnie oceniona może spowodować uzyskanie fałszywych danych 
hydrodynamicznych, takich jak: współczynnik szorstkości, prędkość przepływu wody, a nawet 
natężenie przepływu, co jest istotne chociażby do wyznaczenia stref powodziowych. 

Wykorzystanym w tych badaniach sposobem analizy materiału dennego była metoda 
fotograficzna, która polega na wykonaniu w terenie zdjęcia rumowiska bez skrótu 
perspektywicznego, prostopadle do podłoża. Zaletą tej metody jest niewątpliwie szybkość wykonania 
w terenie i brak naruszenia naturalnej struktury podłoża. Do wad należy przede wszystkim jej 
ograniczone wykorzystanie tylko do frakcji żwirowej i kamienistej oraz czasochłonność i 
pracochłonność obróbki zdjęć. W badaniu przedstawiono efektywność pracy programu BaseGRAIN, 
który może pozwolić na zaoszczędzenie czasu pracy podczas komputerowej obróbki zdjęć rumowiska 
dennego [Ibbeken i Schlever 1984, Church i in. 1987]. Oprogramowanie komputerowe BaseGRAIN 
jest modelem służącym do automatycznego wykrywania i identyfikacji ziaren rumowiska na 
fotografiach wykonanych prostopadle do łach rzek żwirodennych bazującym na algorytmie MATLABa.  
 W celu określenia efektywności i skuteczności pracy modelu BeseGrain, wykonałem zdjęcia 
łach korytowych prostopadle do podłoża, bez skrótu perspektywicznego, w rejonie bystrzy o 
zwiększonej szorstkości na potoku Ponikiewka. W celu porównania metody fotograficznej z klasyczną 
metodą sitową, pobrałem rumowisko denne z tych samych miejsc, co zrobiłem uprzednio zdjęcia. Na 
podstawie analizy sitowej, materiał łachy rozdzieliłem na frakcje i obliczyłem procentowy udział 
poszczególnych klas wielkości ziaren w stosunku do całej próbki. Dodatkowo przeprowadziłem 
analizę rumowiska dennego metodą fotograficzną opartą na: 
� ręcznym obliczeniu pola powierzchni zajmowanej przez daną frakcję rumowiska (tzw. Foto 

manualnie A),  
� komputerowym obliczeniu pola powierzchni zajmowanej przez daną frakcję rumowiska przez 

model BaseGRAIN (tzw. Foto program A),  
� ręcznym obliczeniu ciężaru zastępczego rumowiska (tzw. Foto manualnie G) 
� komputerowym obliczeniu ciężaru zastępczego rumowiska przez model BaseGRAIN (tzw. Foto 

program G). 
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Po wykreśleniu krzywych uziarnienia, odczytałem średnice charakterystyczne o określonym 
percentylu wystąpienia. Porównanie wszystkich metod użytych w badaniach określiłem za pomocą 
współczynnika efektywności Nash’a-Sutcliffe’a (NSE) oraz względnego średniokwadratowego błędu 
resztowego (WBR). 
 Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdziłem, że metoda fotograficzna stanowi 
alternatywę dla klasycznych metod analizy rumowiska dennego. Program BaseGRAIN może być z 
powodzeniem wykorzystywany, jeżeli w dnie zalega frakcja żwirowa i kamienista. Jednak w trakcie 
jego użytkowania należy wykazać się dużą ostrożnością, a stwierdzone podczas analizy błędy, należy 
w programie usunąć ręcznie. Ograniczeniami metody fotograficznej mogącymi wpłynąć na jakość 
uzyskanych wyników mogą być błędy sedymentologiczne (cień rzucany przez otoczaki, zagłębienie 
otoczaków w podłożu, imbrykacja dna), błędy programowe (tekstura i porowatość otoczaków), które 
mogą powodować błędne rozpoznawanie poszczególnych ziaren oraz błędy sprzętowe (słaba 
rozdzielczość wykonanego zdjęcia). 
 Wyniki analizy uzyskane za pomocą metody fotograficznej, w której poszczególne frakcje były 
analizowane jako procent danej powierzchni jest najbardziej zbliżona do wyników uzyskanych z 
metody sitowej. Co więcej, użycie programu BaseGRAIN (Foto program A) pozwoliło wyznaczyć 
średnice ziaren, które były bardziej zbliżone do metody sitowej niż w przypadku ręcznego 
analizowania prób (Foto manualnie A) [zał. 4: B.1.24]. 
 Zajmowałem się także oddziaływaniem rumoszu drzewnego na granulometrię osadów 

korytowych [zał. 4: B.1.33]. Celem tych badań było określenie wpływu, jaki zdeponowany w korycie 
rzecznym rumosz drzewny wywiera na skład granulometryczny materiału dennego po jego 
doprądowej i zaprądowej stronie. Ustaliłem również długość zasięgu oddziaływania rumoszu 
drzewnego na uziarnienie materiału dennego oraz określiłem, jaki wpływ na ten zasięg mają wymiary 
geometryczne rumoszu. Badania przeprowadziłem dla pięciu rumoszów drzewnych zdeponowanych 
na powierzchni łachy korytowej w rzece Rabie w jej nieuregulowanym, roztokowym korycie w 86,6 
km. 
 W celu określenia wpływu rumoszu drzewnego na skład granulometryczny rumowiska, 
wybrałem pięć rumoszów drzewnych zdeponowanych na powierzchni łachy korytowej. Każdy rumosz 
będący obiektem badań stanowił indywidualną strukturę pod względem budowy, geometrii oraz 
miejsca depozycji. Zgodnie z podziałem przedstawionym przez Wyżgę i in. [2003], rumosz drzewny nr 
1 stanowi karpa drzewna. Rumosze nr 2 i 3 to drzewa z zachowaną strukturą korony i korzeni. 
Rumosz nr 4 to zwał drzewny. Rumosz nr 5 to krzew o zachowanej strukturze części korony oraz 
systemu korzeniowego. 
 Pomiary terenowe miały na celu ustalenie wymiarów geometrycznych form depozycyjnych 
rumoszu drzewnego oraz oznaczenie składu uziarnienia metodą sitową. Znajomość wymiarów 
pozwoliła mi na określenie ich korelacji w stosunku do długości oddziaływania rumoszów drzewnych 
na granulometrię osadu korytowego. Badania składu granulometrycznego obejmowały pobór prób 
materiału dennego bezpośrednio z powierzchni łachy korytowej i określenie ich uziarnienia metodą 
sitową. Rumowisko potrzebne do wykonania analizy sitowej pobierałem z kilku charakterystycznych 
miejsc, zarówno po stronie doprądowej, jak i zaprądowej badanych rumoszów drzewnych. Próby do 
badań pobrałem z powierzchni 1 m2, z warstwy powierzchniowej, do głębokości nie większej niż 
zagłębienie największego ziarna w danej próbie. Dodatkowo, w celu uzyskania poziomu odniesienia 
wykonałem badania składu granulometrycznego materiału dennego zdeponowanego w całości poza 
zasięgiem oddziaływania rumoszów drzewnych i była to tzw. łacha referencyjna.  
 Z krzywych uziarnienia odczytałem wartości średnic charakterystycznych, które 
wykorzystałem w celu ustalenia zasięgu oddziaływania rumoszów drzewnych na uziarnienie 
rumowiska dennego. Średnice charakterystyczne poszczególnych prób, pobranych w określonych 
odległościach od rumoszu drzewnego, zarówno po stronie doprądowej i zaprądowej, porównałem ze 
średnicami charakterystycznymi materiału pobranego z łachy referencyjnej. Porównanie wartości 
średnic opracowałem statystycznie, co polegało na obliczeniu wartości współczynnika efektywności 
Nash’a-Sutcliffe’a (NSE). Współczynnik ten posłużył do oceny jakości dopasowania wartości 
modelowanych z wartościami pomierzonymi w rzeczywistości. 
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 Ostatnim etapem prac była ocena zależności pomiędzy wymiarami geometrycznymi rumoszu 
drzewnego, a zasięgiem oddziaływania rumoszu na skład granulometryczny rumowiska dennego. 
Badanie polegało na zestawieniu danego wymiaru każdego z badanych rumoszów drzewnych z 
charakterystycznym dla nich zasięgiem oddziaływania na materiał denny. Analiza obejmowała każdy z 
3 wymiarów geometrycznych. Badanie miało na celu ustalenie, jak dany wymiar koreluje z długością 
oddziaływania rumoszu drzewnego po stronie doprądowej oraz po stronie zaprądowej. Analizę 
wykonałem za pomocą wykresów korelacji Spearmana dla przedziału ufności p < 0,05. 

Na podstawie przeprowadzonych badań wpływu rumoszu drzewnego na skład 
granulometryczny materiału dennego zdeponowanego po obu stronach rumoszów stwierdziłem, że 
próby rumowiska różniły się składem granulometrycznym. Po stronie doprądowej, w rejonie miejsca 
zdeponowania rumoszu, akumulacji ulegał najczęściej materiał z przewagą frakcji żwirowej grubej i 
kamienistej, zaś po stronie zaprądowej z przewagą frakcji piaszczystej i frakcji żwirowej średniej lub 
drobnej. 

Uziarnienie rumowiska zwiększało się w miarę oddalania się od rumoszu drzewnego i w 
pewnej odległości zależnej od wymiarów rumoszu było podobne do uziarnienia łachy referencyjnej. 
Zauważyłem, że bliżej miejsca zdeponowania rumoszu materiał denny był zbudowany głównie z 
frakcji piaszczystej. Mediana rozkładu uziarnienia rumowiska d50% zwiększa się wraz ze wzrostem 
odległości od rumoszu drzewnego. 

Zasięg oddziaływania badanych form depozycyjnych rumoszu drzewnego na skład 
granulometryczny rumowiska dennego po stronie zaprądowej odpowiadał średnio 97% ich 
wysokości. W przypadku pozostałych korelacji, wyniki były statystycznie nieistotnie [zał. 4: B.1.33]. 
 W swoich badaniach zajmowałem się również przestrzenną analizą rozmieszczenia tlenu 

rozpuszczonego i temperatury wody na bystrzu o zwiększonej szorstkości [zał. 4: B.1.36]. 
Rozpuszczony tlen i temperatura są podstawowymi wskaźnikami jakości wody. Temperatura wody 
wpływa na szybkość reakcji chemicznych i rozpuszczalność tlenu, zaś rozpuszczony tlen w rzekach jest 
niezbędny dla organizmów żywych i jest często stosowany do oceny jakości wody w potoku i do 
analizy metabolizmu potoku. 
 Celem badań było określenie wpływu bystrzy o zwiększonej szorstkości na temperaturę wody 
i stężenie rozpuszczonego tlenu w górskim potoku Porębianka. Zostało to osiągnięte dzięki pomiarom 
parametrów hydraulicznych i właściwości fizykochemicznych wody, takich jak temperatura wody i 
stężenie rozpuszczonego tlenu. Wykazałem, że bystrza o zwiększonej szorstkości wykazują dużą 
różnorodność przestrzenną w warunkach przepływu, co przejawia się w przestrzennej 
heterogeniczności warunków termicznych i stężenia tlenu w skali pojedynczej budowli. Koryto 
rzeczne powyżej i poniżej budowli charakteryzowało się wyższymi wartościami tlenu rozpuszczonego 
niż bystrze o zwiększonej szorstkości. Największe stężenia tlenu wystąpiły w basenach położonych 
blisko górnej krawędzi bystrza o zwiększonej szorstkości, gdzie przepływ ulega stopniowemu 
przyspieszeniu. Podwyższone stężenie rozpuszczonego tlenu obserwowano również w niecce 
wypadowej. Najniższe stężenia obserwowano w rejonach bocznych bystrza o zwiększonej szorstkości. 
Wyniki podkreślają względne znaczenie charakterystycznych dla danego miejsca właściwości 
hydraulicznych i fizykochemicznych właściwości przepływu, co może pomóc w zrozumieniu 
wieloskalowych procesów w rzece i ulepszyć przyszłe plany praktyk restauracyjnych w górskich 
potokach. 
 Wyniki badań obrazują dużą przestrzenną niejednorodność tlenu i temperatury na płytach 
spadowych bystrza o zwiększonej szorstkości. Rozkład rozpuszczonego tlenu i temperatury wody jest 
silnie związany z reżimem przepływu i cechami morfologicznymi budowli. Bardzo duże znaczenie dla 
rozkładu wartości tlenu i temperatury mają także parametry hydrodynamiczne [zał. 4: B.1.36]. 
 Kolejnymi badaniami naukowym, które zrealizowałem była analiza wpływu wcięcia się rzek 

karpackich, spowodowana regulacją koryt oraz eksploatacją żwiru z koryt, na strukturę zgrupowań 

chrząszczy z rodziny biegaczowatych ze środowisk nadrzecznych [zał. 4: B.1.19, B.3.4]. Badanie to 
wykonałem we współpracy z pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego (Instytut Zoologii), Polskiej 
Akademii Nauk (Instytut Ochrony Przyrody), Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (Instytut 
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Geografii) oraz z pracownikami Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie z Katedry Ekologii, Klimatologii i 
Ochrony Powietrza. 
 Biegaczowate zebraliśmy w 25 przekrojach, z których 11 było lokalizowanych we wciętych 
odcinkach rzek, a 14 w odcinkach ze stabilnym pionowo korytem. W każdym przekroju chrząszcze 
zbieraliśmy z trzech powierzchni nadrzecznych położonych na różnej wysokości nad zwierciadłem 
niskiej wody. Łącznie zebraliśmy 5821 osobników należących do 106 gatunków. 
 Wyniki badań pokazały, że wcięcie się rzek górskich istotnie wpływa na różnorodność i skład 
gatunkowy oraz różnorodność funkcjonalną zespołów nadrzecznych biegaczowatych. Zgodnie z 
hipotezą badawczą, wcięcie się rzeki istotnie zmniejszyło liczbę gatunków występujących na 
najniższej, najczęściej zalewanej terasie nadrzecznej, co wskazywało, że znajdujące się tu siedliska 
podlegają dużemu przekształceniu w wyniku modyfikacji koryta przez człowieka. Na skład i strukturę 
zespołów biegaczowatych zasiedlających te obszary miał wpływ szereg czynników środowiskowych, 
takich jak dostępność zasobów pokarmowych z rzeki, długość i czas wystąpienia wezbrania 
zatapiającego daną powierzchnię, dostępność miejsc do zimowania czy rodzaj podłoża. 
 Odwrotną sytuację obserwowano na najwyższej terasie, praktycznie nie podlegającej 
zatapianiu w czasie wezbrań. Jak wykazały obliczenia hydrauliczne, w poszczególnych przekrojach ta 
powierzchnia mogła być zatapiana przez wezbranie o powtarzalności od 10 do 29 000 lat, co wydaje 
się nie mieć różnicującego wpływu na zespoły biegaczowatych. Na najwyższej powierzchni, wyższą 
liczbę gatunków zanotowano w przekrojach z wciętym korytem, co wskazuje, że wcięcie się rzeki 
okazało się korzystne dla żyjących tu gatunków. Większość przekrojów z wciętym korytem była 
zlokalizowana w wyższych odcinkach badanych rzek, w których ich obszary nadrzeczne są porośnięte 
lasem. Interesujące było dlaczego zmiany składu gatunkowego zgrupowań biegaczowatych 
stwierdzone w tych badaniach nie były zgodne z negatywnym efektem wcięcia się rzeki na 
różnorodność roślin naczyniowych. Pewnym wyjaśnieniem mogły być wysokie roczne sumy opadu na 
przedpolu Tatr, (800-1200 mm), które umożliwiały utrzymanie wysokiej wilgotności siedlisk pomimo 
ich wysokiego położenia na korytem małej wody i zapobiegały ich przesuszaniu charakterystycznemu 
dla siedlisk niezwiązanych z rzeką. Biegaczowate wykazywały także łatwość rozprzestrzeniania się, a 
w konsekwencji mogły szybko skolonizować dostępne siedliska. W przekrojach z wciętym korytem 
wiele gatunków specjalistów było zastępowanych przez gatunki z grupy generalistów 
środowiskowych, co zwiększało obserwowane tam bogactwo gatunkowe. Na tej terasie, która mogła 
być zatapiana przez wody wezbraniowe znacznie rzadziej niż długość cyklu życiowego 
biegaczowatych, występowały osobniki z elementami historii życiowych typowymi dla środowisk 
niezaburzonych, tj. z dużymi rozmiarami ciała, długim cyklem życiowym, jesiennym typem 
rozwojowym i bardzo małą zdolnością do przemieszczania się. 
 We wciętych rzekach duża zdolność transportowa przepływów wezbraniowych ograniczała 
akumulację materiału dennego i tworzenie się łach korytowych. Podobne ograniczenia dla tworzenia 
się łach korytowych były też wynikiem prostowania i zwężania koryt w trakcie prac regulacyjnych. 
Wcięcie się rzeki ogranicza pionowy zasięg zatapiania obszarów nadrzecznych przez wody 
wezbraniowe, które są tu głównie przenoszone w pogłębionym korycie, stąd zmniejszenie częstości 
zatapiania obszarów nadrzecznych w wyniku wcięcia się rzeki o określoną wielkość jest szczególnie 
duże w górnym biegu rzeki, gdzie pierwotna pojemność koryta była stosunkowo mała. Wszystkie te 
czynniki ograniczają zasięg i częstość występowania zaburzeń powodowanych przez wezbrania, które 
są kluczowe dla występowania wyspecjalizowanych nadrzecznych gatunków biegaczowatych: 
przystosowanych do zatapiania, o małych rozmiarach ciała, z wiosennym cyklem rozwojowym 
pozwalającym unikać letnich wezbrań i posiadających zdolność do aktywnego lotu umożliwiającą 
szybką rekolonizację siedlisk po przejściu wezbrań. Drapieżnictwo, pozwalające biegaczowatym 
wykorzystywać jako pożywienie przeobrażające się bezkręgowce rzeczne było kolejną kluczową 
adaptacją umożliwiającą występowanie w tych podlegających naturalnym zaburzeniom siedliskach. 
Odsłonięcie skalnego podłoża na dnie koryta, częste we wciętych rzekach, znacznie zmniejsza 
liczebność bezkręgowców dennych i tym samym ogranicza dostępność pokarmu dla drapieżnych 
biegaczowatych. 
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 Podsumowując badania można stwierdzić, że różnorodność biegaczowatych w zespołach 
nadrzecznych zależy od częstości zatapiania danego terenu przez wody wezbraniowe oraz od kształtu 
koryta rzeki i stopnia jego pionowej stabilności odzwierciedlającej niedawną ingerencję człowieka lub 
jej brak. Wcięcie się rzeki przerywa łączność obszarów nadrzecznych ze środowiskiem wodnym, 
zmniejszając częstość ich zatapiania i powodując uproszczenie morfologii koryta. Zmiany te 
niekorzystnie wpływają na gatunki będące nadrzecznymi specjalistami i mogą prowadzić do ich 
całkowitej eliminacji. Wcięcie się rzeki zmniejsza powierzchnię łach korytowych, a poprzez 
zmniejszenie częstości zatapiania obszarów nadrzecznych powoduje izolację tych siedlisk od 
ekosystemu rzecznego. Zmiany te niekorzystnie wpływają na gatunki z grupy specjalistów 
środowiskowych typowych dla łach korytowych, które w rezultacie są zastępowane przez gatunki o 
szerokich spektrach środowiskowych. Istotnym elementem skutecznej ochrony zagrożonych 
zespołów nadrzecznych powinny być działania ograniczające lub eliminujące wcinanie się rzek, gdyż 
takie zjawisko niesie ze sobą szkody nie tylko w świecie zwierząt, ale i jest w aspekcie 
hydrodynamicznym i geomorfologicznym niekorzystne dla samego koryta rzecznego i ochrony 
przeciwpowodziowej [zał. 4: B.1.19, B.3.4],]. 
 Kolejną tematyką poruszaną przeze mnie w badaniach po uzyskaniu stopnia doktora była 
analiza warunków hydrodynamicznych i geotechnicznych w rejonie przepustu drogowego i 

zniszczonego umocnienia brzegowego, w której zrealizowałem interdyscyplinarne badania na 
pograniczu inżynierii rzecznej i geotechniki [zał. 4: B.1.13, B.4.3]. Badania pozwoliły na określenie 
charakteru i zakresu zmian warunków przepływu na odcinku rzeki Wilgi, które wynikały z przebudowy 
przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej. Miejsce prowadzenia pomiarów obejmowało 
koryto rzeki powyżej i poniżej budowli. Zmiana konstrukcji przepustu, jego światła, oraz skośne 
usytuowanie w stosunku do nurtu rzeki spowodowało zwiększenie prędkości przepływu rzeki na 
odcinku koryta powyżej przepustu, powodując erozję brzegów. Zakres badań obejmował prace 
terenowe: obmiar geodezyjny i pomiary hydrodynamiczne koryta rzeki. W pracy przeanalizowałem 
możliwe przyczyny destabilizacji brzegów koryta rzeki przylegającego do przepustu. Sformułowane 
wnioski oparłem na wynikach badań parametrów hydrodynamicznych i geotechnicznych. 
 Na odcinku od 27,83 do 44,33 m występowało umocnienie podstawy skarpy głazami. Odcinek 
ten znajdował się na tej samej elewacji co odcinek zagrożony osunięciem się narzutu kamiennego 
umacniającego lewy brzeg. Jednakże nie tylko zawężony przekrój poprzeczny powodował obniżanie 
się dna koryta. Również duży spadek dna koryta wynoszący I = 3,02% powodował, że podczas 
wezbrań można było zaobserwować wysokie wartości przepływu wody. Początkowo, gdy dwa 
najniżej zlokalizowane przekroje tego odcinka były jeszcze nie wyerodowane, spadek ten był 
mniejszy, jednakże niesprzyjające zdarzenia do jakich doszło w odcinku poniżej (takie jak: zawężenie 
koryta poprzez osunięcie umocnienia, zwiększenie prędkości wody oraz erozja koryta), spowodowały 
wzrost prędkości i erozję wsteczną koryta. 
 Na odcinku od 44,33 do 54,38 m stwierdziłem znaczne obniżenie się dna koryta rzecznego. 
Było to związane z osunięciem się umocnienia brzegowego, co spowodowało zawężenie przekroju o 
około 1 m. W konsekwencji, podczas wezbrań, prędkość wody w tym miejscu była dużo wyższa, niż w 
odcinkach niezawężonych. Powodowało to wymywanie i uruchamianie zdeponowanego materiału 
dennego oraz jego transport w dół rzeki, czego konsekwencją była erozja i pogłębienie dna. Po 
obniżeniu się dna, w przekrojach zlokalizowanych poniżej odcinka wyerodowanego dno było na 
wyższej elewacji, a narzut kamienny, umacniający brzeg rzeki, nie uległ w tym miejscu osunięciu. W 
związku z tym ich wyższe usytuowanie w profilu podłużnym stanowiło częściową barierę dla płynącej 
powyżej wody powodując, że w odcinku wyerodowanym woda stagnowała lub płynęła z bardzo niską 
prędkością. Wszystkie te zjawiska świadczyły o negatywnym oddziaływaniu uszkodzonego 
umocnienia na koryto rzeczne, którego osunięcie spowodowało degradację koryta, jego obniżenie i 
erozję. 
 Odcinek od 59,14 do 70,26 m był umocniony: brzeg lewy gabionami, dno kamieniem 
łamanym, brzeg prawy narzutem kamiennym. W związku z tym, poprzez przekształcenie tego odcinka 
polegające na zmniejszeniu jego szorstkości oraz zaprojektowaniu i zbudowaniu go z uwzględnieniem 
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dużego spadku wynoszącego I = 3,42%, wartości prędkości, a także pozostałych parametrów 
hydrodynamicznych były najwyższe w całym analizowanym korycie. 
 Odcinki koryt naturalnych powyżej (od 0 do 27,83 m) i poniżej (od 96,14 do 103,61 m) 
przepustu charakteryzowały się zbliżonymi do siebie warunkami hydrodynamicznymi. Zbliżone 
warunki hydrodynamiczne w naturalnych odcinkach koryt zlokalizowanych zarówno powyżej 
przepustu, jak i poniżej, świadczyły o tym, iż pomimo negatywnego oddziaływania na strugę wody 
umocnień brzegowych i dennych oraz przepustu, warunki przepływu na stanowisku dolnym 
powróciły do tych, które obserwowaliśmy na początku analizowanego odcinka. Świadczy o tym także 
szerokość koryta, która w naturalnym odcinku usytuowanym poniżej przepustu, powróciła do 
wartości, jaka występowała w korycie naturalnym powyżej przepustu (W ≈ 3,5 m). Także szerokość 
przepustu, wynosząca W = 3,5–3,3 m, nie powodowała zawężenia strugi, a raczej ją rozszerzała w 
stosunku do odcinków położonych bezpośrednio powyżej budowli. Szerokość (W = 3,5–3,3 m ) i 
spadek (I = 0,77%) przepustu zbliżone do szerokości (W ≈ 3,5 m) oraz spadków (I = 0,97% na 
stanowisku górnym i I = 0,84% na stanowisku dolnym) odcinków naturalnych koryta mogły świadczyć 
o poprawnym zaprojektowaniu geometrii przepustu. Jedynym mankamentem może być jego skośne 
usytuowanie względem koryta rzecznego, co powoduje, iż struga wody wpływająca do przepustu 
zostaje załamana pod kątem 350. Negatywne oddziaływanie na koryto rzeczne było bardzie związane 
z obecnością elementów towarzyszących przepustowi, takich jak jego wlot, umocnienia brzegów i 
dna. 
 Badania te miały praktyczny aspekt, a wyniki i wnioski wyciągnięte z badań mogą w 
przyszłości posłużyć dla projektantów i wykonawców z branży drogowej, mostowej i 
hydrotechnicznej [zał. 4: B.1.13, B.4.3]. 
 Uczestniczyłem w geotechnicznych badaniach laboratoryjnych podczas modelowania pracy 

geoderenu zabudowanego w płaszczyźnie pionowej [zał. 4: B.1.31]. 
 W badaniach wykorzystaliśmy geokompozyt drenażowy Pozidrain 7S250D/NW8. Modelowe 
badanie wielkości objętościowego natężenia przepływu wykonaliśmy na specjalnym stanowisku 
badawczym, o wymiarach wewnętrznych (dł. x szer. x wys.): 600×100×120 cm. Odpowiedni system 
przewodów i przelewów umożliwiał regulację dopływającej wody i pomiar wydatku filtracyjnego. 
Próbkę geodrenu o wymiarach 100×110 cm zabudowaliśmy w gruncie mineralnym. W badaniach 
założyliśmy, że współczynnik filtracji gruntu nasypu jest mały i nie ma wpływu na uzyskiwane 
wartości wydatku filtracyjnego geodrenu. Potwierdzono to wcześniejszymi badaniami prowadzonymi 
w Katedrze Inżynierii Wodnej i Geotechniki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w 
Krakowie. 
 Pomiary hydrometryczne wykonałem specjalistycznym młynkiem hydrometrycznym Valeport 
Model 801 Flat EM Flow Meter umożliwiającym uzyskanie dokładnych odczytów. Przy wysokości 
napełnienia 0,11 m ponad płaszczyznę geodrenu wykonałem kilkukrotnie pomiary w trzech różnych 
miejscach. Wartość średnia prędkości przepływu wody przez geodren wyniosła 0,032 m ∙ s-1. 
 Materiały drenażowe pełnią w konstrukcjach budowlanych ważną funkcję. Są odpowiedzialne 
za skuteczne i szybkie odprowadzenie wód opadowych, infiltrujących, napływowych. Zadanie takich 
funkcji geokompozytom drenażowym powinno być poparte właściwymi doświadczeniami 
laboratoryjnymi. Niepożądany nadmiar wody i jej długotrwałe oddziaływanie, prowadzą często do 
niekorzystnych zjawisk. Należy zwrócić szczególną uwagę na metodykę badań przepływu cieczy w 
płaszczyźnie geokompozytu dostępnych na rynku. Większość podanych w kartach technicznych 
parametrów uzyskiwana jest pod obciążeniem przy kontakcie „twarde/twarde”, czyli przy użyciu np. 
stalowych płyt po obu stronach geokompozytu. Nie odzwierciedla to rzeczywistej pracy materiału w 
gruncie, który zachowuje się jak materiał plastyczny. Tylko doświadczenia wykonane przy kontakcie 
„miękkie/miękkie”, czyli przy użyciu gąbek będą pokazywały rzeczywistą wartość przepływu cieczy w 
geokompozycie pod naciskiem gruntu. Badania modelowe w skali półtechnicznej mogą stanowić 
poparcie właściwych koncepcji badawczych. Eksperyment, w którym geosyntetyk jest w 
bezpośrednim kontakcie z gruntem, powinien dać wyniki bliskie warunkom rzeczywistym [zał. 4: 

B.1.31]. 
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 Kontynuując rozpoczętą współpracę z pracownikami Katedry Inżynierii Sanitarnej i 
Gospodarki Wodnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, dokonaliśmy oceny 

cykliczności występowania lat mokrych i suchych w zlewni rzeki Dunajec - do przekroju Nowy Targ - 

Kowaniec i rzeki Rudawy - do przekroju Balice [zał. 4: B.1.38]. Analizę oparliśmy na danych 
dotyczących średnich dziennych przepływów z wieloletniego okresu 1984-2012. Wykorzystaliśmy test 
t-Studenta do wykazania różnic między wartościami przepływów w latach suchych i wilgotnych. 
Związek pomiędzy średnimi przepływami rocznymi określiliśmy w kolejnych latach przy użyciu testu 
serii. Cykliczność średnich przepływów rocznych zbadaliśmy za pomocą serii Fourier'a, a 
prawdopodobieństwo wystąpienia lat mokrych i suchych oszacowaliśmy na podstawie 
prawdopodobieństwa warunkowego.  
 Z przeprowadzonego badania wyciągnęliśmy wniosek, że średnie roczne przepływy w latach 
mokrych i suchych w zlewniach Rudawy i Dunajca różniły się statystycznie od siebie. W zlewni 
Rudawy znajdowała się najdłuższa seria lat mokrych i suchych, która mogła być wynikiem 
zmieniających się warunków pogodowych, zdeterminowanych przez występowanie różnych typów 
cyrkulacji atmosferycznej oraz stosunkowo dużą retencję zlewni.  W zlewni Dunajca istniały krótsze 
serie lat mokrych i suchych, z dominującą serią 1, 2 i 3-letnią. Największa zależność między 
przepływami średnimi rocznymi występowała w zlewni Rudawy, co wskazywało na jej większą 
zdolność retencyjną w porównaniu do zlewni Dunajca. 
 Częstotliwość przepływów średnich rocznych była największa w zlewni Rudawy. Dłuższe, niż 
w przypadku zlewni Dunajca, okresy i serie lat mokrych i suchych w zlewni Rudawy mogły wynikać ze 
zmieniających się warunków pogodowych określonych przez dominujące typy cyrkulacji 
atmosferycznej, a także większej zdolności retencyjnej zlewni . 
 Prawdopodobieństwa warunkowe lat suchych i mokrych wahały się od 54% do 88%. 
Największe prawdopodobieństwa występują w zlewni Rudawy, gdzie cykliczność przepływów była 
największa. 
 W badaniu tym przedstawiliśmy nową propozycję badań paleohydrologicznych, która może 
być wykorzystana jako narzędzie, gdy ktoś musi przeanalizować serię powodzi / susz i chce 
wykorzystać ją do ewentualnych zmian środowiskowych / klimatycznych lub do oceny wszelkich 
tendencji hydrologicznych. Badanie miało również charakter dydaktyczny, gdyż można było je 
wykorzystać jako przykładowe badanie dla paleohydrologów do analizy obserwacji powodziowych z 
długiego okresu czasu z różnych dopływów, które zasilają tę samą główną rzekę [zał. 4: B.1.38].  
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7. Wykazanie osiągnięcia naukowego wynikającego z art. 16 ust 2 ustawy z dnia 14 

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i 

tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z późn. zm.) 
 

7.1. Tytuł osiągnięcia naukowego 
 
Za moje najważniejsze osiągnięcie naukowe, stanowiące podstawę do złożenia przeze mnie wniosku 
o wszczęcie postępowania habilitacyjnego, jest jednotematyczny cykl ośmiu publikacji z lat 2015 - 
2018 przedstawionych pod wspólnym tytułem: 
 

„Wpływ bystrzy o zwiększonej szorstkości na warunki hydrodynamiczne, 

geomorfologiczne i biologiczne koryta rzecznego” 
 

7.2. Wykaz prac dokumentujących osiągnięcia naukowe 
 
E.1.1 Plesiński Karol, Radecki-Pawlik Artur. 2017. Block ramps: a field example. [in:] Radecki-Pawlik 

Artur, Pagliara Stefano, Hradecki Jan, Hendeickson Erik (eds.), Open Channel Hydraulics, River 
Hydraulic Structures and Fluvial Geomorphology: For Engineers, Geomorphologists and Physical 

Geographers. CRC Press, ISBN 9781498730822, ss. 82-97, (udział własny - 80%) [IF - 0; MNiSW 

- 5 pkt.]. 
 Rola habilitanta: 

Opracowanie koncepcji badań, wykonanie pomiarów terenowych, przygotowanie i analiza 

danych, wykonanie obliczeń hydrodynamicznych i statystycznych, przygotowanie tabel i 

rysunków, opracowanie wyników, udział w sformułowaniu wniosków, współudział w redakcji 

tekstu artykułu oraz korespondencja z redakcją. 

 
E.1.2 Plesiński Karol. 2018. Zmienność układu i morfologii dna rzecznego w rejonie oddziaływania 

narzutowego bystrza o zwiększonej szorstkości (przykład z rzeki Porębianki). Acta Scientiarum 
Polonorum Formatio Circumiectus, nr 17(1), ss. 89-103, DOI:10.15576/ASP.FC/2018.17.1.89 
(udział własny - 100%) [IF - 0; MNiSW - 10 pkt.]. 
Rola habilitanta: 

Opracowanie koncepcji badań, wykonanie pomiarów terenowych, opracowanie i analiza 

danych, wykonanie obliczeń, przygotowanie tabel i rysunków, opracowanie wyników, 

sformułowanie wniosków, redakcja tekstu oraz korespondencja z redakcją. 

 

E.1.3 Radecki-Pawlik Artur, Plesiński Karol. 2017. Boulder ramps: selected hydraulic, environmental 
and designing problems. The case of Polish Carphatian streams. Wydawnictwo UR, ISBN 978-
83-64758-42-3, ss. 102, (udział własny - 60%) [IF - 0; MNiSW - 25 pkt.]. 
Rola habilitanta: 

Udział w opracowaniu koncepcji, wykonanie opisów i badań do rozdziałów nr 1, 2, 3, 4: udział 

w wykonaniu pomiarów terenowych, wykonanie obliczeń, przygotowanie, opracowanie i 

analiza danych terenowych, przygotowanie danych do modelowania numerycznego, 

wykonanie modelowania numerycznego, wykonanie tabel i rysunków, opracowanie wyników 

badań, sformułowanie wniosków, udział w redakcji tekstu. 
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E.1.4 Plesiński Karol. 2017. Analiza rozmycia dna cieku poniżej bystrza o zwiększonej szorstkości 

(przykład z potoku Poniczanka w miejscowości Ponice). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, seria Inżynieria Środowiska, 167(47), ss. 77-87 (udział własny - 100%) [IF - 0; 

MNiSW - 7 pkt.]. 
Rola habilitanta: 

Opracowanie koncepcji badań, wykonanie pomiarów terenowych, opracowanie i analiza 

danych, wykonanie obliczeń, przygotowanie tabel i rysunków, analiza i opracowanie wyników, 

sformułowanie wniosków, redakcja tekstu oraz korespondencja z redakcją. 

 
E.1.5 Pagliara Stefano, Radecki-Pawlik Artur, Palermo Michele, Plesiński Karol. 2017. Block ramps in 

curved rivers: morphology analysis and prototype data supported design criteria for mild bed 

slopes. River Research and Applications, vol. 33, nr 3, ss. 427-437, DOI:10.1002/rra.3083 
(udział własny - 25%) [IF - 2,026; MNiSW - 35 pkt.]. 

 Rola habilitanta: 

 Udział w opracowaniu koncepcji badań terenowych, wykonanie pomiarów terenowych, 

przygotowanie, opracowanie i analiza danych terenowych, pomoc w budowie modelu 

laboratoryjnego, udział w opracowaniu wyników badań. 

 
E.1.6 Sattar Ahmed M. A., Plesiński Karol, Radecki-Pawlik Artur, Gharabaghi Bahram. 2018. Scour 

depth model for grade-control structures. Journal of Hydroinformatics, vol. 20, issue 1, ss. 117-
133, DOI: 10.2166/hydro.2017.149 (udział własny - 40%) [IF - 1,385; MNiSW - 25 pkt.]. 

 Rola habilitanta: 

 Udział w opracowanie koncepcji badań, wykonanie pomiarów terenowych, opracowanie i 

analiza danych terenowych, udział w wykonaniu obliczeń, udział w opracowaniu wyników 

badań oraz sformułowaniu wniosków, udział w redakcji tekstu. 

 
E.1.7 Bylak Aneta, Kukuła Krzysztof, Plesiński Karol, Radecki-Pawlik Artur. 2017. Effect of a baffled 

chute on stream habitat conditions and biological communities. Ecological Engineering, nr 106, 
ss. 263-272, DOI:10.1016/j.ecoleng.2017.05.049 (udział własny - 30%)[IF - 2,402; MNiSW - 30 

pkt.]. 
 Rola habilitanta: 

 Udział w wykonaniu pomiarów terenowych: hydrodynamicznych i granulometrycznych, 

opracowanie i analiza danych uzyskanych z terenu, wykonanie analizy uziarnienia, wykonanie 

obliczeń hydrodynamicznych, udziale w analizie literatury dotyczącej parametrów 

analizowanego bystrza, udział w przygotowaniu tabel i rycin, udziale w opracowaniu wyników 

badań, współredagowaniu ostatecznej wersji artykułu. 

 
E.1.8 Plesiński Karol, Bylak Aneta, Radecki-Pawlik Artur, Mikołajczyk Tomasz, Kukuła Krzysztof. 2018. 

Possibilities of fish passage through the block ramp: Model-based estimation of permeability. 
Science of the Total Environment, 631-632, 1201-1211, DOI:10.1016/j.scitotenv.2018.03.12 
(udział własny – 40%) [IF – 4,099; MNiSW - 40 pkt.]. 

 Rola habilitanta: 

 Udział w opracowaniu koncepcji badań, udział w wykonaniu pomiarów terenowych – 

geodezyjnych i hydrodynamicznych, opracowanie i analiza danych terenowych, 

przeprowadzeniu obliczeń hydrodynamicznych, przygotowanie części literatury dotyczącej 

parametrów morfologicznych i hydrologicznych przepławek dla ryb, przygotowanie części tabel 

i rysunków, udział w opracowaniu wyników badań, udział w redakcji ostatecznej wersji 

artykułu. 

 
 Cykl publikacji jednotematycznych obejmujących oryginalne prace twórcze według punktacji 

MNiSW wynosi 177 punkty, zaś wskaźnik Impact Factor wynosi 9,912. Oświadczenia współautorów 
zamieszczono w załączniku nr 6. 
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7.3. Cel badań i hipotezy badawcze 
 
Celem badań przeprowadzonych w cyklu prac E.1.1 - E.1.8 była ocena wpływu bystrzy o zwiększonej 
szorstkości na warunki hydrodynamiczne, geomorfologiczne i biologiczne koryta rzecznego. 
 
Celami szczegółowymi były: 
1. Ocena wpływu bystrzy o zwiększonej szorstkości na warunki hydrodynamiczne i 

geomorfologiczne w korycie rzecznym. W ramach tego celu postawiłem trzy hipotezy badawcze: 
1.1. Bystrza o zwiększonej szorstkości powodują zróżnicowanie wartości parametrów 

hydrodynamicznych na płycie spadowej budowli oraz w korycie rzecznym. 
1.2. Bystrza o zwiększonej szorstkości odtwarzają roztokowy charakter koryta rzecznego i 

różnicują układ geomorfologiczny koryta rzecznego. 
1.3. Model numeryczny CCHE2D może z powodzeniem symulować transport rumowiska 

wleczonego w korycie zabudowanym bystrzami o zwiększonej szorstkości i rozmycie dna 
poniżej tych budowli. 

2. Prognozowanie rozmycia dna rzecznego poniżej bystrzy o zwiększonej szorstkości. W ramach 
tego celu postawiłem następujące hipotezy badawcze: 
2.1. Wartości maksymalnego teoretycznego rozmycia dna rzecznego poniżej bystrzy o 

zwiększonej szorstkości mogą być efektywnie obliczane za pomocą istniejących formuł 
empirycznych. 

2.2. Istnieje formuła empiryczna dotycząca maksymalnego teoretycznego rozmycia dna 
rzecznego poniżej bystrzy o zwiększonej szorstkości uzyskana z pomiarów terenowych i 
laboratoryjnych, która uwzględnia krzywiznę koryta rzecznego. 

2.3. Istnieje formuła uniwersalna pozwalająca obliczyć maksymalne teoretyczne rozmycia dna 
rzecznego, którą można stosować w korytach rzecznych poniżej wszystkich rodzajów 
konstrukcji bystrzy o zwiększonej szorstkości. 

3. Określenie oddziaływania bystrzy o zwiększonej szorstkości na faunę wodną. W ramach tego 
celu postawiłem następujące hipotezy badawcze: 
3.1. Bystrza o zwiększonej szorstkości typu Peterki nie przyczyniają się do pogorszenia stanu 

ilościowego i gatunkowego fauny wodnej. 
3.2. Bystrza o zwiększonej szorstkości typu narzutowego nie stanowią przeszkody dla 

migrujących ryb. 
 

7.4. Opis uzyskanych wyników 
 

7.4.1. Wprowadzenie 

 
 Regulację potoków górskich najczęściej była prowadzona zgodnie z zasadami technicznymi, 
bez uwzględniania aspektów ekologicznych i warunków naturalnych potoku. Z czasem przestano ją 
traktować jako przedsięwzięcie czysto techniczne – zaczęto postrzegać rzekę jako żywy organizm. 
Zmianę tę wymusiła Ramowa Dyrektywa Wodna Unii Europejskiej [Dyrektywa 2000/60/WE], która 
ukierunkowała wszelkie działania w inżynierii rzecznej na sferę ekologiczną. Rozpoczęły się wtedy 
poszukiwania metod regulacji, które będą jak najmniej ingerować w środowisko naturalne cieku. 
Rezultatem tych poszukiwań jest odchodzenie od klasycznych stopni wodnych i zastępowanie ich 
bystrzami o zwiększonej szorstkości (zwanymi też w literaturze rampami dla bystrzy o spadku 
większym od 1:15 lub pochylniami dla budowli o spadku mniejszym niż 1:15), które spełniają warunki 
zarówno techniczne, jak i ekologiczne [Ślizowski 1993, Radecki-Pawlik 2009, 2010, Wyżga i in. 2008a]. 
Uwzględnienie walorów przyrodniczych i estetycznych potoku, rzeki oraz doliny rzecznej już w fazie 
projektowania zabudowy korytowej oraz planów jej utrzymania stało się pozytywnym symptomem 
zmian [Radecki-Pawlik 2009, 2010]. 
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 Bystrza o zwiększonej szorstkości są obiektami przegradzającymi koryto rzeki na całej jego 
szerokości oraz prowadzącymi wodę ze znaczną prędkością. Głównym elementem budowli jest płyta 
spadowa o nachyleniu od 1:3 do 1:30, która jest zbudowana najczęściej z kamienia łamanego o dużej 
średnicy (dochodzącej do 1,0 m, a nawet do 1,5 m) celem zwiększenia jej szorstkości, co zwiększa 
efektywność rozpraszania energii kinetycznej przepływającej przez nią wody. Dodatkowym, 
opcjonalnym elementem występującym poniżej płyty jest niecka wypadowa, która również może być 
zbudowana z kamienia łamanego. Wysoka szorstkość powoduje stosunkowo powolny przepływ w 
strefie przydennej wody, a złożona geometria i struktura płyty spadowej oraz głazów powinna 
spowodować zróżnicowanie warunków hydrodynamicznych. W praktyce inżynierskiej wyróżniamy 
kilka typów konstrukcyjnych bystrzy o zwiększonej szorstkości ze względu na budowę płyty spadowej 
[zał. 4: B.2.2]. Oto najważniejsze z nich (ryc. 1): 
� z kamienia łamanego: 

o typ narzutowy ścisły, 
o typ narzutowy luźny, 
o typ kaskadowy, 

� z kamiennego bruku, 
� z betonu: 

o typ klasyczny, 
o typ Peterki. 

 Obiektami badań w mojej pracy były bystrza o zwiększonej szorstkości znajdujące się w 
korytach potoków Porębianki (ryc. 1A), Poniczanki (ryc. 1C) i Lubieńki (ryc. 1F). Wszystkie obiekty 
różniły się między sobą rodzajem konstrukcji. Poniżej krótko opisałem poszczególne budowle. 

Pierwsze z badanych bystrzy znajdowało się na potoku Porębianka w Gorcach. Jest to ciek o 
długości 15,4 km, IV rzędu, uchodzi w Mszanie Dolnej do rzeki Mszanki. Powierzchnia zlewni wynosi 
71,8 km2 i jest niekontrolowana. 

Wzdłuż odcinka od 0,836 do 4,080 km na potoku wykonano regulację cieku za pomocą 25-ciu 
bystrzy o zwiększonej szorstkości. Celem regulacji była stabilizacja dna i brzegów rzeki dla ochrony 
przyległych gruntów i drogi asfaltowej Mszana Dolna – Niedźwiedź wraz z przyległymi budynkami. 
Regulacyjne koryto trapezowe posiada 28 m szerokości w dnie. Spadek koryta został zmniejszony z 
1,25 do 0,55%. Na przeważającej większości odcinków uregulowanych za pomocą bystrzy o 
zwiększonej szorstkości koryto ma charakter aluwialny (odcinek redepozycyjny). W nielicznych 
miejscach występują skalne wychodnie - przeważnie w miejscach wytworzonych wybojów poniżej 
obiektów hydrotechnicznych. Natomiast powyżej uregulowanego odcinka (od 4,180 km) charakter 
koryta jest skalno-aluwialny (odcinek redepozycyjno-erozyjny i erozyjny) [Korpak 2007].  

Bystrza o zwiększonej szorstkości znajdujące się na tym potoku zaliczane są do typu 
narzutowego o ścisłym ułożeniu głazów. Do badań wybrałem bystrze nr 14 znajdujące się w 2,890 
km. Zbudowane jest z dwóch rzędów ścian stalowych grodzic G-62 zwieńczonych żelbetowym 
oczepem. Przestrzeń pomiędzy ściankami szczelnymi (gurtami) została wypełniona narzutem z 
kamienia łamanego o przeciętnej średnicy 0,90 m i miąższości warstwy 0,80 m. Narzut z kamienia 
ułożony jest na wyrównanym podłożu bez dodatkowej warstwy wyrównawczej. Spadek płyty 
spadowej o długości 12 m wynosi 1:12. Obiekt ma również narzut w dnie powyżej gurtu górnego o 
długości 3 m i głębokości 1,2 m. Poniżej gurtu dolnego znajduje się niecka wypadowa o długości 5 m i 
głębokości 1,2 m. W centralnej części gurtu górnego i dolnego na długości 4 m obniżono koronę 
przelewu o 0,20 m w celu koncentracji strugi podczas niskich stanów wody dla ułatwienia wędrówki 
rybom. Dla zapobieżenia przerzutom koryta przy stanach powodziowych wykonano przedłużenie 
skrzydeł stopni do połączenia z naturalnym wysokim brzegiem i zasypaniem przestrzeni pomiędzy 
gurtami materiałem miejscowym. Profil budowli jest trapezowy [Górka i Wielgus 2002].  

Drugie z badanych bystrzy znajdowało się na potoku Poniczanka w Gorcach. Jest to ciek o 
długości 10,2 km, III rzędu, uchodzi w Rabce-Zdroju do rzeki Raby. Powierzchnia zlewni wynosi 32,3 
km2 i jest niekontrolowana. Na odcinku od 1,890 do 4,080 km na potoku wykonano regulację za 
pomocą 12 bystrzy o zwiększonej szorstkości. Celem tej regulacji była stabilizacja dna i brzegów 
potoku dla ochrony drogi asfaltowej Rabka-Zdrój – Ponice oraz podniesienie dna potoku, aby nie 
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zostały odsłonięte warstwy iłowe zalegające w korycie poniżej warstwy żwirowej. Rozmywanie iłów 
przez wody mogłoby pogorszyć jakość wody pobieranej z ujęcia dla miasta Rabki. Podniesienie 
niwelety dna miało się również przyczynić do ochrony odsłoniętych fundamentów przyczółków 
mostu w ciągu drogi asfaltowej Rabka-Zdrój – Ponice. Regulacyjne koryto trapezowe ma 10–15 m 
szerokości w dnie. Spadek koryta został zmniejszony z 1,5% do 0,8%. Uregulowane koryto jest 
aluwialne, jednak z biegiem rzeki zmniejsza się udział frakcji żwirowej na rzecz frakcji piaskowej. 

 

Ryc. 1. Typy konstrukcji bystrzy o zwiększonej szorstkości: A - narzutowy ścisły, B - narzutowy luźny, C - 
kaskadowy, D - z kamiennego bruku, E - z betonu, F - z betonu (typ Peterki) (fot. K. Plesiński) 

 
Bystrze o zwiększonej szorstkości zbudowane jest z dwóch rzędów ścian stalowych grodzic G-

62, które nie są zwieńczone żelbetowym oczepem. Przestrzeń pomiędzy ściankami szczelnymi 
(gurtami) została wypełniona narzutem z kamienia łamanego o średnicy minimum 0,50 m i miąższości 
1,20 m, ułożonych na warstwie wyrównawczej wykonanej z pospółki i kamienia łamanego o średnicy 

A B 

C D 

E F 
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minimum 0,30 m i miąższości 0,30 m. Projektowany spadek płyty spadowej wynosi 1:12 przy jej 
długości wynoszącej 24 m. Na długości 2 m gurtu górnego i dolnego obniżono koronę przelewu o 
0,20 m w celu koncentracji strugi podczas niskich stanów wody dla ułatwienia wędrówki rybom. Dla 
zapobieżenia przerzutom koryta przy stanach powodziowych wykonano przedłużenie skrzydeł stopni 
do połączenia z naturalnym wysokim brzegiem i zasypaniem przestrzeni pomiędzy gurtami 
materiałem miejscowym. Profil budowli jest trapezowy [Darczuk 1996]. Budowle te można było 
pierwotnie zaklasyfikować do typu bystrzy narzutowych o luźnym ułożeniu głazów na płycie 
spadowej. Jednak w wyniku przejścia kilku fal wezbraniowych, których efektem było poprzestawianie 
i częściowe wymycie głazów z płyty spadowej, utworzyły się na niej sekwencje próg-przegłębienie, 
stąd obecnie niektóre z tych budowli mogą być zaliczone do typu bystrzy kaskadowych. Do moich 
badań wybrałem bystrze nr 10. 

Kolejnym obiektem badawczym było bystrze o zwiększonej szorstkości znajdujące się na 
potoku Lubieńka w miejscowości Lubenia. Budowla została wykonana w latach 1968–1970 w 
odległości 2,25 km od ujścia potoku Lubeńka do rzeki Wisłoki. Celem budowy bystrza było 
zahamowanie erozji dennej i bocznej potoku Lubeńka (o długości 15,4 km i powierzchni zlewni 17,8 
km2, ciek IV rzędu). Erozja spowodowała powstanie głębokiego wąwozu, który miał tendencję do 
zwiększania swojego przekroju i głębokości [Kisiński i Stasiak 1971]. 

Całkowita długość budowli wynosi 22 m w poziomie. Na stanowisku górnym wykonano 
betonowy poszur o długości 5,10 m, zakończony ścianką szczelną wbitą na głębokość 3 m. Płyta 
spadowa o długości 18,50 m i nachyleniu 1:2 została wykonana z betonu. Na niej znajduje się 7 
rzędów szykan ułożonych naprzemiennie po 4 i 3 w rzędzie, które zostały wykonane z betonu. Ich 
wymiary: wysokość – 1,20 m, szerokość w dnie – 0,80 m, szerokość na górze – 0,20 m, długość – 1,50 
m (przy bocznych ścianach), 1,80 m (w środku), odstępy w rzędzie – 1,80 m. Wysokość płyty 
spadowej wynosi 8 m, jednakże spad wody, tylko 4 m. Przekrój budowli jest prostokątny [Kisiński i 
Stasiak 1971]. 

Badania modelowe wykonane przez Instytut Budownictwa Wodnego w Gdańsku [Majewski i 
in. 1967] były przeprowadzone w dwóch wariantach wlotu do bystrza: z progiem przed pierwszym 
rzędem szykan i bez progu. Wyniki badań pokazały, że próg o wysokości 0,60 m ma bardzo duże 
znaczenie dla rozproszenia energii wody. Według Peterki [1964], warunkiem dobrego rozpraszanie 
energii jest, aby woda dopływająca do budowli nie przekraczała prędkości krytycznych. Przy 
prędkości wyższej niż zalecana, szykany znajdujące się na płycie spadowej nie będą efektywnie 
pracować, a koryto powyżej budowli będzie ulegać znacznym uszkodzeniom. Zgodnie z zaleceniami 
Peterki [1964], trzy rzędy szykan znajdują się poniżej niwelety dna stanowiska dolnego. Energia 
kinetyczna przepływającej wody powinna być rozproszona na płycie spadowej, a nie poniżej niej. 
Dodatkowo szykany znajdujące się poniżej dna stanowią zabezpieczenie w przypadku złej pracy 
bystrza przy przepływach katastrofalnych [zał. 4: B.2.2]. 
 

7.5.2. Ocena wpływu bystrzy o zwiększonej szorstkości na warunki hydrodynamiczne i 

geomorfologiczne w korycie rzecznym 

 
Uważa się, że bystrza o zwiększonej szorstkości jako przykład budowli „bliskich naturze” 

powinny różnicować reżim przepływu oraz odtwarzać roztokowy charakter rzeki, co może przyczynić 
się do urzeczywistnienia ich ekologicznych funkcji. Zróżnicowanie warunków hydrodynamicznych i 
geomorfologicznych korzystnie wpływa na organizmy wodne stwarzając im dogodne i zróżnicowane 
warunki do bytowania i zasiedlenia. Szczególnie makrobentos jest wrażliwy na wszelkie niekorzystne 
zmiany granulacji podłoża dennego, a stanowi on pokarm dla ryb. Ponadto koryto potoku i rzeki o 
zróżnicowanym składzie granulometrycznym i układzie przestrzennym dna stwarza kryjówki dla 
małych gatunków oraz osobników młodych i chorych, które muszą szukać schronienia przed 
drapieżnikami. 

Z powodu bardzo złożonej geometrii płyty spadowej bystrza o zwiększonej szorstkości 
zbudowanej najczęściej z naturalnych głazów twierdzi się, że powinny one różnicować warunki 
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przepływu. Ze względu na niewielką ilość badań tego zjawiska, postanowiłem przeprowadzić pomiary 
hydrodynamiczne na różnych konstrukcjach bystrzy o zwiększonej szorstkości. Badanie te miały na 
celu potwierdzenie lub zaprzeczenie powszechnie panującej opinii o występowaniu znacznej różnicy 
w wartościach parametrów hydrodynamicznych na płycie spadowej bystrza i w korycie rzecznym 
[E.1.1, E.1.3]. Poniżej opisałem badania wykonane na narzutowym bystrzu o zwiększonej szorstkości 
znajdującym się w korycie potoku Porębianka [E.1.1, E.1.3], jednakże podobne badania wykonałem 
także dla bystrzy o innych typach konstrukcji [zał. 4: B.1.4, A.3.5].  

Zakres badań terenowych obejmował pomiary hydrodynamiczne wykonane w kilku seriach 
na bystrzu o zwiększonej szorstkości oraz w rejonie jego oddziaływania na dno koryta rzecznego, tj. 
45 m powyżej oraz 60 m poniżej obiektu. Przykładowo, w pierwszej serii pomiarowej, wartości 
parametrów hydrodynamicznych określiłem na podstawie 70 punktów pomiarowych zlokalizowanych 
w korycie cieku powyżej i poniżej bystrza o zwiększonej szorstkości (odpowiednio: punkty 1 – 23 i 44 
– 70) oraz na płycie spadowej i niecce wypadowej budowli (punkty 24 – 43). Ich rozmieszczenie 
zaplanowałem w ten sposób, aby za ich pomocą jak najdokładniej odzwierciedlić sytuację 
hydrodynamiczną panującą w korycie rzeki. Punkty pomiarów hydrodynamicznych były wykonywane 
wzdłuż linii przekrojów poprzecznych (ryc. 2). 

 
Ryc. 2. Rozmieszczenie punktów pomiarowych podczas serii 1 

 
W każdej serii badań wykonałem pomiary hydrometryczne młynkiem elektromagnetycznym 

firmy OTT typu Nautilus 2000 i obliczenia, na które składały się: 
� prędkości chwilowe zmierzone nad dnem cieku – � [m ∙ s-1], 
� napełnienia w korycie - ℎ [m]. 

� prędkości średnie - �ś� [m ∙ s-1], które wyznaczyłem w zależności od napełnienia w korycie cieku 
[Czetwertyński i Szuster 1978]: 
� dla ℎ < 0,20 m: �ś� = ��,��	
� ∙ ���        (1) 
� dla 0,20 m ≤ ℎ ≤ 0,60 m: �ś� = ��,������,�����,��� 	
� ∙ ���      (2) 

� dla ℎ > 0,60 m: �ś� = ������,������,������,������� 	
� ∙ ���     (3) 

� prędkości maksymalne -����[m ∙ s-1], 
Wartość prędkości dynamicznej i naprężenia stycznego obliczyłem w oparciu o przydenny 

rozkład prędkości wody w rzece, które spełniały równanie Von Karman’a-Prandtla [Bergeron i Abrams 
1992]: � = ��∗!" ln � �%&"        (4) 

Prędkość dynamiczną uzyskałem w wyniku wykreślenia linii regresji pomiędzy wartościami 
prędkości chwilowych, a logarytmiczną wartością odległości pomiaru od dna. Jeżeli linia przybiera 
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kształt prostej, to ze współczynnika jej nachylenia w stosunku do osi odciętej, obliczyłem prędkość 
dynamiczną [Godon i in. 2007, Radecki-Pawlik 2014]: �∗ = �',(' 	
� ∙ ���        (5) 

Obliczona wartość prędkości dynamicznej posłużyła mi do wyznaczenia sił działających na 
dno cieku, czyli naprężeń stycznych, wg wzoru [Godon i in. 2007]: ) = * ∙ +�∗,�	
- ∙ ����        (6) 
Później wyznaczyłem liczbę Reynoldsa (średnią ./ś� i maksymalną ./��� oraz ziarnową ./0, a w 
przypadku braku rumowiska dennego obliczyłem ./% przyjmując wysokość szorstkości ks zamiast 
średnicę miarodajną sedymentu dm) [Graf 2001, Radecki-Pawlik 2014]: ./ś� = 1ś2∙�

υ
	
−�, ./��� = 1456∙�

υ
	
−�, ./0 = 1∗∙04

υ
	
−�, ./% = 1∗∙%&

υ
	
−� (7) 

Obliczyłem również liczbę Froude’a (średnią 78ś�, maksymalną 78��� i dynamiczną 78∗) [Graf 2001, 
Radecki-Pawlik 2014]: 78ś� = 1ś29:� 	
−�, 78��� = 14569:� 	
−�, 78∗ = 1∗9:0 	
−�    (8) 

Wysokość szorstkości obliczyłem formułą Gładki, która została wyprowadzona doświadczalnie dla 
cieków karpackich [Gładki 1976]: ;< = 2,54@A�	
−�        (9) 
 Na podstawie wykonanych przeze mnie pomiarów i analiz stwierdziłem, że w rejonie 
oddziaływania bystrza o zwiększonej szorstkości stwierdzono znaczne zróżnicowanie warunków 

hydrodynamicznych w korycie rzeki oraz na samej płycie budowli (Vśr = 0,01 – 2,86 m ∙ s-1, τ = 0,001 – 
4,74 N ∙ m-2, Re = 1 300 – 725 174 oraz Fr = 0,003 – 2,36). W rejonie łach żwirowych występowało 

największe zróżnicowanie parametrów hydrodynamicznych (∆Vśr = 2,09 m ∙ s-1, ∆τ = 4,74 N ∙ m-2, ∆Re 

= 723 874 oraz ∆Fr = 0,628), co sprzyjało tworzeniu się wielu różnych siedlisk fauny 
makrobezkręgowej żyjącej w środowisku wodnym. 
 Prędkości przepływu występujące w kotłach eworsyjnych powstałych poniżej bystrza o 
zwiększonej szorstkości mieściły się w zakresie Vśr = 0,01 – 0,35 m ∙ s-1. Tak niskie wartości prędkości 
sugerują, że są one dobrą kryjówką i miejscem odpoczynku dla migrujących w górę rzeki ryb. W 
związku z tym, zaleca się ich nie zasypywać. Ryby będą mogły w nich odpocząć przed pokonaniem 
przeszkody, jaką jest budowla hydrotechniczna. 
 Na podstawie badań i obserwacji stwierdziłem, że analizowane bystrza o zwiększonej 
szorstkości pracują prawidłowo, gdyż uzyskane wartości parametrów hydrodynamicznych powyżej i 
poniżej budowli są porównywalne (VG = 0,02 – 1,90 m ∙ s-1, VD = 0,01 – 1,12 m ∙ s-1). Świadczy to o 
prawidłowym rozpraszaniu energii przepływającej wody na płycie spadowej bystrzy i na niecce 
wypadowej. Potwierdzają to obserwacje Ślizowskiego i in. [2008], którzy twierdzą, że symetryczny 
rozkład parametrów hydrodynamicznych na płycie spadowej bystrza i porównywalny zakres ich 
wartości zmierzony powyżej i poniżej budowli świadczy o jej prawidłowym działaniu. Stąd dobrze 
zaprojektowane bystrze o zwiększonej szorstkości powinno charakteryzować się także poprzeczną 
symetrią wartości parametrów hydrodynamicznych (VL = 0,17 – 1,12 m ∙ s-1 i VP = 0,04 – 1,42 m ∙ s-1 

oraz τL = 0,01 – 1,97 N ∙ m-2 i τP = 0,01 – 1,57 N ∙ m-2), co było także obserwowane na badanym 
obiekcie. Najwyższe wartości parametrów hydrodynamicznych zmierzono na płytach spadowych 
budowli, a dokładniej w miejscu obniżenia koncentrującego przepływającą strugę cieczy (Vmax = 2,86 

m ∙ s-1, τmax = 4,75 N ∙ m-2, Remax = 327 957, Frmax = 2,36). Wysokie wartości parametrów 
hydrodynamicznych, chociaż już znacznie niższe niż w miejscu koncentracji przepływu, uzyskano 
również na niektórych głazach, które budują płytę spadową obiektu (Vśr = 0,52 – 1,42 m ∙ s-1). 
Najniższe wartości zmierzono w szczelinach pomiędzy głazami (Vśr = 0,08 – 0,84 m ∙ s-1). Niskie 
wartości prędkości płynącej wody w szczelinach płyty spadowej bystrza powinny umożliwić 
wędrówkę makrobentosu i rybom wzdłuż budowli oraz uniemożliwić ich wymywanie [E.1.1, E.1.3]. 
 Wartości parametrów hydrodynamicznych świadczą o procesach rzeźbotwórczych i 
warunkach geomorfologicznych, jakie mogę zaistnieć w korycie rzecznym, szczególnie podczas fali 
wezbraniowej. Dlatego w kolejnych badaniach określiłem wpływ bystrza o zwiększonej szorstkości na 
układ i morfologię koryta rzecznego opierając się na pomiarach geodezyjnych i granulometrycznych 
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wykonywanych przede wszystkim po przejściu fali wezbraniowej na potoku Porębianka [E.1.2]. Na 
obserwowanym odcinku stwierdziłem dużą zmienność morfologiczną koryta, która była 
spowodowana przechodzącymi falami wezbraniowymi. Dodatkowo, w pewnym okresie na skutek 
działania prac utrzymaniowych zaszły zmiany w układzie i morfologii koryta. Ponadto określiłem 
początek ruchu rumowiska dla ziaren otoczaków znajdujących się w korycie Porębianki podczas 
hydrodynamicznych warunków zastanych podczas pomiarów terenowych. Warunki te określiłem na 
podstawie wykresu Shieldsa [1936] i wykresu obrazującego graniczne naprężenie styczne dla danych 
średnic ziaren otoczaków [Radecki-Pawlik 2014]. W korycie potoku Porębianki wykonałem pomiary 
terenowe składające się z czterech serii badań, które można krótko scharakteryzować. 
 
� Pierwszą serię pomiarową (1) zrealizowałem podczas przepływu Q = 2,25 m3 ∙ s-1, dla której 

rozpoznałem układ i morfologię dna rzecznego (ryc. 3). 

 
Ryc. 3. Morfologia dna zaobserwowana podczas serii pomiarowej 1 

 
Powyżej bystrza o zwiększonej szorstkości: 
Główny nurt płynącej wody przebiegał prawą stroną koryta, zbliżając się do skarpy na odległość 
1,5 m. Dodatkowo środkiem koryta płynęła wody, o szerszym zwierciadle, ale przeważnie o 
mniejszej głębokości i prędkości niż w nurcie głównym. W odległości 45 m od bystrza oraz w ⅓ od 
brzegu prawego występowała śródkorytowa łacha (H), która roztokowała opisywany odcinek 
rzeki. Ona również zmniejszała przekrój poprzeczny płynącej wody w prawej roztoce, co było 
przyczyną przyspieszenia strugi, pogłębienia dna i utworzenia nurtu głównego. Po drugiej, lewej 
stronie koryta w odległości 45 – 30 m od bystrza, zdeponowana była łacha boczna (G) o małej 
szerokości, która nie wpływała znacząco na zróżnicowanie reżimu przepływu. W ⅓ szerokości 
koryta od brzegu lewego oraz w odległości 22 – 30 m od bystrza, również zauważono łachę (F). W 
jej cieniu następuje wypłaszczenie i deniwelacja dna rzecznego. Nurt główny płynący prawą 
roztoką łączy się ze strugą płynącą roztoką środkową. 
Poniżej bystrza o zwiększonej szorstkości: 
Nurt główny wody płynącej przebiegał środkiem koryta. Zarówno z lewej, jak i z prawej strony 
koryta utworzyły się łachy korytowe, które były zlokalizowane w odległości 5 – 10 m od bystrza, 
w ¼ szerokości koryta po obu stronach brzegu (łachy A1 i B1). Kolejne dwie łachy boczne były 
usytuowane w odległości 15 – 22 m (łachy A2 i B2). W centralnej części koryta w odległości 30 – 
45 m zaobserwowano łachę śródkorytową (C), której obecność powodowała rozdzielenie 
przepływającej strugi wody na dwie odnogi. 
 

� Podczas serii 2 powtórzyłem pomiary geodezyjne, granulometryczne i hydrodynamiczne (ryc. 4). 
Wykonałem kilka przekroi poprzecznych, które były zlokalizowane w tych samych miejscach co 
podczas wcześniejszej serii. Pomiary miały na celu wykazanie zmian w morfologii koryta cieku, 
które nastąpiły w trakcie przejścia fali wezbraniowej o przepływie Q = 55 m3 ∙ s-1, co odpowiadało 
prawdopodobieństwu przewyższenia 1 x 5 lat (p = 21%). 
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Ryc. 4. Morfologia dna zaobserwowana podczas serii pomiarowej 2 

 
Powyżej bystrza o zwiększonej szorstkości: 
Środkowa część płyty spadowej bystrza o zwiększonej szorstkości, znajdującego się powyżej 
badanego odcinka koryta, została w trakcie wezbrania rozmyta i zniszczona. Głazy budujące 
obiekt zostały przemieszczone kilka metrów w dół rzeki. Większość z nich została zdeponowana 
na końcu niecki wypadowej lub tuż poniżej niej. W wyniku tego doszło do rozdzielenia strugi na 
dwa nurty, a za ziarnami ponadwymiarowymi utworzyła się dużych rozmiarów śródkorytowa 
łacha żwirowa (I). W wyniku zwiększenia przepływu wody w środkowej roztoce, łacha boczna (G) 
została częściowo rozmyta, pozostawiając tylko jej cząstkową formę. Jej długość zmniejszyła się z 
około 15 m w serii 1 do około 6 m. Od 22 m powyżej analizowanej budowli następuje, 
obserwowane podczas serii 1a, wypłaszczenie i wyrównanie dna koryta cieku. 
Poniżej bystrza o zwiększonej szorstkości: 
Po obu stronach koryta utworzyły się dwie duże łachy korytowe (A i B). Łacha A zlokalizowana z 
prawej strony koryta w odległości 10 – 60 m poniżej bystrza, swoją szerokością obejmowała 
teren zalewowy. Jej powstanie można tłumaczyć zjawiskiem tworzenia się wałów rzecznych, 
które powstają podczas wezbrania. W miejscu gdzie koryto główne przechodzi w teren zalewowy, 
prędkość płynącej wody znacznie spada przez co w tym rejonie zostaje zakumulowane 
dotychczas transportowane rumowisko. Po lewej stronie koryta utworzyła się łacha B, która była 
węższa od łachy A, ale tak samo długa. Pomiędzy łachami utworzyło się jedno koryto, w którym 
płynąca woda miała większą moc niż podczas serii 1. Do utworzenia jednokorytowego układu 
niewątpliwie przyczyniło się przegłębienie koncentrujące strugę na bystrzu Podczas wezbrania 
skumulowanie przepływu w tym miejscu spowodowało bardzo duży wzrost sił działających na 
koryto rzeczne poniżej tego obniżenia, a co za tym idzie, wymycie otoczaków. O rozkładzie 
prędkości płynącej wody podczas przepływu fali wezbraniowej możemy się szczegółowo 
dowiedzieć obserwując układ i morfologię koryta cieku. W jego środkowej części, w wyniku 
skoncentrowanej na bystrzu strugi, prędkość wody była bardzo duża, co doprowadziło do erozji 
dennej i kanalizacji przepływu. Natomiast po bokach wartości prędkości były na tyle niskie, że 
pozwoliły na akumulację niesionego materiału. Dodatkowo, po bokach koryta, tuż poniżej 
budowli utworzyły się przegłębienia o głębokości 0,6 m (lewe) i 0,9 m (prawe), tzw. kotły 
eworsyjne. Do ich powstania przyczyniła się spadająca woda, która wypływała z niecki 
wypadowej (szczególnie podczas wezbrań). Występowanie tych przegłębień jest niekorzystne ze 
względu na stabilność budowli. Przy wezbraniach i ciągłym wymywaniu otoczaków z kotłów 
eworsyjnych dochodzi do wywracania się głazów znajdujących się w ostatnim rzędzie niecki 
wypadowej. 
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� Pomiędzy serią pomiarową 2, a serią 3, wykonano roboty naprawcze polegające na naprawie 
niektórych bystrzy o zwiększonych szorstkości. Dodatkowo, przeprowadzono prace 
utrzymaniowe w korycie cieku, polegające na wybraniu łach korytowych oraz zasypaniu 
przegłębień znajdujących się w dnie cieku. W wyniku tych robót, nastąpiła zmiana w morfologii i 
układzie dna cieku, a ja przystapiłem do wykonania serii pomiarowej nr 3 (ryc. 5).

 
Ryc. 5. Morfologia dna zaobserwowana podczas serii pomiarowej 3 

 
Powyżej bystrza o zwiększonej szorstkości: 
Koryto cieku zostało niemal równomiernie wyrównane. Wszystkie istniejące wcześniej łachy 
zostały całkowicie wybrane. Tylko w prawej części zaobserwowano niewielkie przegłębienie, 
związane z większą prędkością wody w tym miejscu, a które było pozostałością po wcześniejszej 
roztoce. Prace utrzymaniowe wykonane przed opisywaną serią pomiarową były przeprowadzone 
nieprofesjonalnie, gdyż rzędna dna cieku została obniżona średnio o 0,40 m na całym odcinku 
powyżej badanego bystrza. 
Poniżej bystrza o zwiększonej szorstkości: 
Koryto poniżej budowli także zostało wyrównane. Łachy boczne zostały wybrane. Część koryta 
głównego znajdujacego się w centralnej częsci została zasypana matriałem rumowiskowym. 
Przegłębienia znajdujące się z lewej i prawej strony koryta, tuż poniżej obiektu, również zostały 
zasypane. 
 

� Pomiary terenowe wykonane podczas serii 4 wykonano po przejściu fali wezbraniowej, której 
kulimnacja przepyływu wyniosła Q = 35 m3 ∙ s-1. W wyniku tego, układ i morfologia dna uległa 
zmianie (ryc. 6). 

 
Ryc. 6. Morfologia dna zaobserwowana podczas serii pomiarowej 4 
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Powyżej bystrza o zwiększonej szorstkości: 
W korycie utworzyły się dwie łachy żwirowe. Jedna z nich (łacha G) była zlokalizowana w ¼ 
szerokości koryta od lewego brzegu, w odległości 40 – 50 m od budowli. Druga z nich (łacha E), 
była usytuowana także w ¼ szerokości koryta, z tym że od brzegu prawego, w odległości od 10 – 
60 m powyżej obiektu. W odległosci do 10 m od bystrza, zauważono wypłaszczenie, które było 
obserwowane również w trakcie poprzednich serii pomiarowych. 
Poniżej bystrza o zwiększonej szorstkości: 
W niewielkiej odległości poniżej bystrza, w bocznych częściach koryta, ponownie utworzyły się 
przegłębienia – kotły eworsyjne, których głębokość była jednak mniejsza niż w trakcie serii 
pomiarowej 2. W środkowej części koryta, w wyniku wypływajacej ze znaczną prędkością strugi z 
obniżenia koncentrującego wodę na bystrzu, powstała poniżej obiektu erozja denna, której 
początkowe stadium można było zobserwować już w trakcie pomiarów serii 3. Podczas fali 
wezbraniowej, w bocznych częściach koryta, w odległosci 10 – 30 m poniżej obiektu, został 
zdeponowany rumosz, odtwarzając żwirowe łachy boczne (A, B) obserwowane także w serii 2. 
Jedynie miąższość zakumulowanego rumowiska była mniejsza, niż w poprzednim przypadku, lecz 
fala wezbraniowa miała także mniejszy przepływ kulminacyjny (Q = 35 m3 ∙ s-1) niż wcześniejsze 
wezbranie (Q = 55 m3 ∙ s-1). W odległości 30 m zaczęła się odtwarzać również śródkorytowa łacha 
żwirowa (C), której występowanie stwierdzono w trakcie pomiarów w serii 1. Depozycję 
otoczaków w tym miejscu można tłumaczyć faktem, iż moc przepływającej wody na bystrzu oraz 
bezpośrednio poniżej obiektu była niższa niż w trakcie wcześniejszego wezbrania, co 
spowodowało, że energia przepływajacej wody była bardziej rozproszona i zdekoncentrowana już 
w odległości 25 m od budowli. Przy przepływie Q = 55 m3 ∙ s-1, w tym miejscu energia i prędkość 
wody była jeszcze zbyt duża aby mogło dojść do depozycji materiału denngo, którego zjawisko 
mogliśmy obserwować w trakcie serii 4. 

 Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdziłem, że w rejonie oddziaływania bystrzy o 
zwiększonej szorstkości występuje znacznie zróżnicowane warunków morfologicznych koryta cieku. 
Uważam, że roboty hydrotechniczne przeprowadzone w korycie potoku Porębianki pomimo ich 
pozytywnego aspektu (odbudowa zniszczonych podczas wezbrania budowli) miały także bardzo 
negatywny wpływ na geomorfologię koryta. Wyrównanie dna koryta, obniżenie jego niwelety o 0,40 
m na stanowisku górnym, zasypanie znajdujących się w korycie przegłębień oraz wybranie łach 
korytowych było działaniem niepotrzebnym, a wręcz nawet niedopuszczalnym. Ponadto, efekt prac 
inżynieryjnych był bardzo nietrwały, ponieważ po przejściu kolejnej fali wezbraniowej (o przepływie 

Q = 35 m3 ⋅ s-1), układ korytowy został odtworzony, powracając do stanu sprzed robót 
utrzymaniowych (czyli do układu zastanego podczas serii pomiarowej 2). Świadczyć to może o 
zdolności odtworzenia układu geomorfologicznego koryta sprzed jego zniszczenia.  
 Struga wody wypływająca z obniżenia koncentrującego przepływ wody na bystrzu o 
zwiększonej szorstkości ze znaczną prędkością powoduje w trakcie przepływów wezbraniowych 
erozję dna w środkowej części koryta. Dodatkowo niższa prędkość płynącej wody w bocznych 
częściach koryta powoduje depozycję niesionego materiału, tworząc łachy boczne. W ten sposób 
powstaje koryto, którego przekrój poprzeczny jest zawężony, a struga cieczy płynie w warunkach 
silnie turbulentnych, przez co możliwe jest transportowanie otoczaków przy stosunkowo niskich 
przepływach. 
 Za pomocą wykresów obrazujących graniczne parametry ruchu rumowiska można określić, 
czy w danym miejscu koryta panują warunki sprzyjające transportowi rumowiska. Zgodnie z nimi 
stwierdzono, że ruch rumowiska powinien wystąpić na płycie spadowej bystrza o zwiększonej 
szorstkości oraz w niecce wypadowej, ale tylko wtedy, gdyby wystąpiła dostawa rumowiska do tych 
miejsc. Często przy przepływach średnio-wysokich, transport sedymentu był obserwowany tuż 
poniżej budowli w miejscu, gdzie skoncentrowana na bystrzu struga wody wypływała z niej ze 
znaczną prędkością. 
 Powstające poniżej bystrza, w bocznych częściach koryta, kotły eworsyjne z jednej strony 
stanowią potencjalne niebezpieczeństwo dla stabilności budowli, gdyż głazy budujące nieckę 
wypadową obiektu są podmywane i przewracane. Stanowi to ubytek, który przy większych 
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rozmiarach może spowodować zmniejszenie efektywności rozpraszania energii przepływającej wody, 
a w najgorszym przypadku awarię i uszkodzenie całej budowli. Z drugiej jednak strony, wędrujące w 
górę rzeki ryby mogą w nich odpoczywać w celu nabrania sił fizycznych do pokonania przeszkody. 
Dlatego w aspekcie inżynierskim korzystniejsze jest zasypanie tych przegłębień, zaś dla flory wodnej 
ich pozostawienie [E.1.2]. 
 Pomiary terenowe opisane powyżej oraz ich analizy pod kątem poprawności hydraulicznej 
pracy budowli i rozpraszania energii kinetycznej przepływającej wody oraz wpływu na geomorfologie 
koryta rzecznego wykonałem dla stanów niskich i średnich wody. Jednak, aby mieć pełny obraz 
hydrodynamiczny, należało wykonać podobne pomiary podczas stanów wysokich wody, a nawet w 
trakcie trwania przepływów wezbraniowych. W takich warunkach jakiekolwiek pomiary terenowe 
były znacznie utrudnione, często wręcz nawet niemożliwe do wykonania. Dlatego kolejnym krokiem 
w badaniach nad wpływem bystrzy o zwiększonej szorstkości na hydrodynamikę przepływu wody w 
korycie było modelowanie numeryczne warunków hydrodynamicznych dla przepływów wysokich 
[E.1.3]. Dodatkowo, aby rozwiązać drugą część problemu poruszaną w tym zagadnieniu, jakim był 
wpływ bystrzy o zwiększonej szorstkości na geomorfologię koryta rzecznego, model numeryczny 
posłużył mi także do symulacji transportu rumowiska wleczonego do którego dochodzi najczęściej 
podczas trwania przepływów wysokich. Oprogramowanie użyte przeze mnie do symulacji to model 
CCHE2D, który został opracowany przez The National Center for Computational Hydroscience and 
Engineering (NCCHE) przy Uniwersytecie Missisipi w USA (University of Mississippi in the USA). Służy 
on do modelowania dwuwymiarowego przepływu turbulentnego w korytach otwartych w warunkach 
ustalonych i nieustalonych, transportu rumowiska wleczonego i unoszonego, zmian morfologicznych 
w korycie cieku, erozji brzegowej oraz prognozy jakości wody. Model oparty jest na siatce 
dwuwymiarowej na której prezentowane wyniki są uśredniane w pionie (typ 2DH). Rozkład prędkości 
przepływu wody w cieku obliczany jest z zastosowaniem metod elementów skończonych (Finite 
Element Method – FEM) oraz metod objętości skończonych (Finite Volume Method – FVM). Model 
bazuje na równaniach ciągłości i momentów [Zhang 2006; Yeh i in. 2010; Wu 2001, 2004]. 

Model CCHE2D umożliwia obliczanie transportu rumowiska wleczonego i unoszonego jedną z 
następujących metod: Wu i in., zmodyfikowanej Ackersa i White’a, zmodyfikowanej Engelunda i 
Hansena oraz za pomocą modułu SEDTRA, w którym w zależności od średnicy charakterystycznych 
występują równania: Laursen’a w zakresie średnic 0,01 – 0,15 mm, Yang’a: 0,15 – 2 mm oraz MPM: 2 
– 50 mm [Wu 2001]. 
 Modelowanie numeryczne koryta potoku w miejscu występowania bystrza o zwiększonej 
szorstkości miało na celu analizę parametrów hydrodynamicznych i zmian morfologicznych w rejonie 
oddziaływania bystrza o zwiększonej szorstkości. Symulacje wykonałem dla kilku przepływów 
maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia oraz dla przepływu 
wezbraniowego, który został zaobserwowany w korycie potoku. Wyniki modelowania opisałem dla 
przepływu wezbraniowego Q = 55 m3 ∙ s-1 o prawdopodobieństwie przewyższenia p = 21%. 
 Metodyka symulacji przyjęta przeze mnie obejmowała utworzenie siatki modelowej, 
kalibrację modelu oraz jego weryfikację. Siatkę modelową utworzyłem z danych uzyskanych z 
pomiarów terenowych. Postarałem się również o taki jej kształt, zarówno w układzie poziomym, jak i 
pionowym, aby jak najwierniej odpowiadała ukształtowaniu terenu. Została ona utworzona z 
pomiarów geodezyjnych wykonanych metodą punktów rozproszonych (x,y,z) - geometria 
nieregularnie ułożonych głazów na płycie spadowej bystrza nie mogłaby być dobrze odzwierciedlona, 
gdybym wykonał klasyczne przekroje poprzeczne przez obiekt. Siatka modelowa złożona była z 400 x 
200 węzłów (co w terenie daje wielkość 227 m x 122 m). Odległość pomiędzy węzłami wynosiła ok. 
0,60 m. Siatka swoim zasięgiem obejmowała koryto cieku wraz z terenem zalewowym oraz badanym 
bystrzem o zwiększonej szorstkości. 
 Kolejnym krokiem była kalibracja modelu numerycznego polegająca na porównaniu wartości 
modelowych uzyskanych w trakcie symulacji komputerowej z wartościami rzeczywistymi 
zmierzonymi w terenie. Za miarę porównawczą wybrałem współczynnik efektywności Nash’a-
Sutcliffe’a (NSE) [Nash i Sutcliffe 1970, Moriasi i in. 2007], który wyniósł: dla napełnienia H - NSE = 
0,99; dla prędkości przepływu V - NSE = 0,94; dla liczby Froude'a Fr - NSE = 0,96. 
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 Następnie wykonałem weryfikację modelu celem przeanalizowania intensywności i rozkładu 
transportowanego materiału dennego. W analizie weryfikacyjnej sprawdziłem korelację wartości 
parametrów hydrodynamicznych wpływających na transport rumowiska wleczonego (napełnienie, 
prędkość średnia, naprężenie styczne) uzyskanych w trakcie symulacji przepływu wezbraniowego, z 
rozkładem frakcyjnym transportowanego materiału. Posłużył do tego wykres Hjulströma [1935]. 

Po przeprowadzeniu analizy stwierdziłem, że model CCHE2D nie może służyć do analizy oraz 
prognozowania zmian w geomorfologii dna cieku w rejonie narzutowych bystrzy o zwiększonej 
szorstkości. Po przeanalizowaniu wyników uzyskanych z symulacji modelowej zmian w układzie i 
morfologii koryta cieku stwierdziłem, iż w algorytmie obliczeniowym modelu CCHE2D nie występują 
żadne powszechnie znane prawa fizyczne związane z wleczeniem ziaren rumowiska.  

W wyniku porównania wartości parametrów hydrodynamicznych od których zależą warunki 
transportowe w korycie cieku (prędkości płynącej wody, naprężenia styczne i napełnienie) 
uzyskanych z modelowania numerycznego z wykresem Hjulströma [1935] jednoznacznie 
stwierdziłem, iż warunki te nie zależą od ich wielkości. Według Hjulströma [1935], dla otoczaków o 
średnicy d = 0,025 m – 0,065 m (zdefiniowanych jako rumowisko denne na siatce modelowej) 
uruchamianie ich i wprawianie w ruch powinno następować po przekroczeniu prędkości V = 2,05 m ∙ 
s-1 – 2,90 m ∙ s-1, zaś ich transport powinien być obserwowany po przekroczeniu wartości V = 1,37 m ∙ 
s-1 – 1,90 m ∙ s-1. Z kolei na siatce modelowej nie zauważyłem takich relacji. Często przy takich samych 
wartościach prędkości średniej występowały warunki zmienne, a niekiedy wręcz przeciwne, 
poczynając od sedymentacji, poprzez transport, aż po erozję dna.  

Zastanowiłem się zatem, jakie procesy wpływały na inicjację ruchu i transport otoczaków w 
korycie cieku, skoro nie wartości kluczowych parametrów hydrodynamicznych. Z obserwacji 
wynikało, że były to zmiany w wartościach prędkości średniej i jej tendencja do wzrostu lub spadku. 
Często obserwowałem, że jeżeli wartości prędkości średniej płynącej wody wzrastały, bez względu na 
samą jej wielkość, to otoczaki były z dna koryta wymywane, wyrywane i wprawiane w ruch. W 
przypadku gdy wartości prędkości malały, wtedy transportowany materiał był najczęściej 
deponowany w korycie cieku (bez względu na samą wartość prędkości). W sytuacji, gdy wielkości 
prędkości nie ulegały zmianie, najczęściej dochodziło do transportu osadów (jeżeli na powyższych 
odcinkach został on uruchomiony) lub jego sedymentacji, a w przypadku braku dostawy rumowiska, 
nie stwierdzano żadnych zmian w dnie koryta (brak erozji, brak sedymentacji). 

Kolejnym błędem wpływającym na negatywną ocenę modelu CCHE2D i jego przydatności do 
symulacji zmian morfologicznych w korytach cieku był źle zaimplementowany proces uruchamiania i 
sedymentacji poszczególnych ziaren rumowiska. Wyniki modelowania pozwoliły mi stwierdzić, że 
jeżeli dochodziło do wymywania otoczaków z dna koryta oraz wprawiania ich w ruch, to zawsze 
uruchamiane były otoczaki o każdym znajdującym się w korycie cieku rozmiarze (d = 0,025 m – 0,065 
m). Należy jednak przypomnieć, że w warunkach rzeczywistych, w przypadku rumowiska 
niejednorodnego, najpierw wprawiane są w ruch otoczaki o największych średnicach, gdyż działające 
na nie siły powodują ślizganie się ich po drobnym sedymencie. W przypadku, gdy rumowisko jest 
jednorodne, najpierw otoczaki o rozmiarach mniejszych są wprawiane w ruch, zaś później o 
rozmiarach większych. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku depozycji, gdzie było 
akumulowane rumowisko o każdej zdefiniowanej w modelu frakcji. Jednak najpierw powinna 
występować depozycja materiału grubego, później zaś drobnego [Radecki-Pawlik 2014]. W modelu 
numerycznym CCHE2D w żadnym przypadku nie stwierdzono tego typu zjawisk. 

Jednostkowa wielkość transportu zgodnie z modelem była zbliżona do wartości obliczonych 
formułą Parkera [1990], pomimo iż w warunkach wejściowych zdefiniowano wartość pochodzącą z 
obliczeń według metody MPM [Meyer-Peter i Muller 1948]. Przeważnie wraz ze wzrostem natężenia 
przepływu, następował wzrost wartości parametrów hydrodynamicznych uzyskanych z modelowania 
oraz wielkości zmian w układzie pionowym dna koryta potoku. Zjawiska korytotwórcze występowały 
najczęściej w tych samych miejscach koryta cieku, jednak o większym nasileniu i intensywności. 

Na siatce modelowej występowały błędy związane ze zmiennym rodzajem dna koryta. 
Bystrze o zwiększonej szorstkości było definiowane jako teren o podłożu nieerodowalnym, gdyż w 
przeciwnym przypadku, było ono rozmywane, a dno koryta pomiędzy stanowiskiem górnym i dolnym 
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niemal całkowicie wyrównywane. Z kolei podłoże powyżej i poniżej budowli było zdefiniowane jako 
erodowalne. Na granicy obydwu warstw (dno nieerodowalne / dno erodowalne) występowały błędy 
w symulacji modelowej w postaci erozji powyżej obiektu oraz dużej akumulacji niesionego rumoszu 
poniżej obiektu, które w warunkach rzeczywistych nie wystąpiły. Ponadto procesy korytotwórcze 
zaobserwowane w miejscu zmiany rodzaju podłoża nie zależały od parametrów hydrodynamicznych 
uzyskanych w toku modelowania. 

Zgodność modelu CCHE2D w zależności od symulowanego przepływu wahała się od 0 do 
50%. Zgodność ta wraz ze wzrostem przepływu maleje z wartości 46 – 50% dla przepływu Q50% = 25 

m3 ⋅ s-1 osiągając wartość bardzo niską 11 – 23% dla przepływu Qwez = 55 m3 ⋅ s-1. Najniższą zaś 

zgodność zaobserwowano dla przepływu Q10% = 90 m3 ⋅ s-1, gdzie wartość ta wahała się w zakresie 0 – 
22%. Następnie w miarę dalszego wzrostu przepływu, zgodność modelu uległa zwiększeniu do 

wartości 23 – 44% dla przepływu Q1% = 190 m3 ⋅ s-1. 
 Z przeprowadzonych symulacji i analiz wynika jednoznacznie, że model numeryczny CCHE2D 
nie powinien być wykorzystywany do obliczania wielkości i intensywności transportu rumowiska 
wleczonego oraz do prognozowania procesów korytotwórczych w dnie potoku z zabudową 
hydrotechniczną w postaci bystrzy o zwiększonej szorstkości. Model daje wyniki błędne, 
niezgadzające się z danymi uzyskanymi z wykresu Hjulströma [1935], który jest klasycznym 
narzędziem do rozważań nad transportem rumowiska wleczonego [E.1.3]. Potwierdzenie tych 
wniosków uzyskałem również w trakcie modelowania transportu rumowiska wleczonego w korycie z 
bystrzami o zwiększonej szorstkości typu kaskadowego znajdującymi się na potoku Poniczanka [zał. 

4: D.1.1]. 
 Wyniki uzyskane z pomocą modelu CCHE2D wykazują dużą niedokładność związaną z 
modelowaniem transportu rumowiska wleczonego: 
a. Niezgodność z klasycznym podejściem Hjulströma o czym wspomniano wcześniej. 
b. Uruchamianie, transportowanie i akumulowanie wszystkich frakcji rumowiska dennego, które 

było zdefiniowane w dnie koryta, bez względu na wielkości parametrów hydrodynamicznych. 
c. Występujące w modelu procesy korytotwórcze zależą nie tyle od wartości parametrów 

hydrodynamicznych, ale od ich zmiany na długości. 
d. Wielkość transportowanego materiału w modelu CCHE2D jest zbliżona do obliczeń wykonanych 

wzorem Parkera, mimo iż wstępnie definiuje się wielkość uzyskaną z wzoru MPM (moduł 
obliczeniowy SEDTRA). 

e. Występowaniu błędów modelowych na granicy dwóch zdefiniowanych rodzajów dna (dno 
erodowalne / dno nieerodowalne), które przejawiały się w nadmiernej, lokalnej depozycji lub 
erozji osadów korytowych.  

 Uważam, że przewidywanie zjawisk korytotwórczych oraz obliczanie intensywności 
transportowanego rumowiska w korycie żwirowym za pomocą modelu numerycznego, szczególnie 2-
wymiarowego jakim jest program CCHE2D, daje wyniki niezgodne z obserwacjami terenowymi oraz 
prognozami uzyskanymi za pomocą klasycznego wykresu Hjulströma [1935]. Dla tego typu zadań, 
sugeruję korzystanie z co najmniej dwóch modeli i dokładnej kontroli wiarygodności wyników 
symulacji poprzez porównanie z obserwacjami terenowymi zmian morfologicznych w korycie potoku. 
Model CCHE2D może być natomiast stosowany tylko i wyłącznie do symulacji warunków 
hydrodynamicznych w korytach naturalnych, co potwierdza dotychczasowe badania Książka i 
Radeckiego-Pawlika [2008]. Jest to niewątpliwie bardzo dużą zaletą tego modelu, który mimo iż był 
dedykowany głównie dla naturalnych lub słabo przeobrażonych koryt otwartych, to jednak może być 
stosowany w korytach uregulowanych z budowlami poprzecznymi. Jednakże w takich przypadkach, 
należy zachować szczególną ostrożność przy modelowaniu przepływów wezbraniowych, gdyż 
tworzący się odskok hydrauliczny w nieckach wypadowych może nie być dobrze symulowany 
modelem dwuwymiarowym. Należy wtedy wspomóc modelowanie numeryczne poprzez 
zastosowanie klasycznego podejścia do obliczania charakterystyki odskoku [E.1.3]. Podobne 
zależności uzyskałem dla kaskadowego bystrza o zwiększonej szorstkości znajdującego się w korycie 
potoku Poniczanki [zał. 4: D.1.1]. Symulacje numeryczne przeprowadzone w korycie tego potoku 
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pokazały również, iż model nie powinien służyć do modelowania transportu rumowiska wleczonego i 
do prognozowania głębokości rozmycia dna rzecznego [E.1.3]. 
   

7.5.3. Prognozowanie rozmycia dna rzecznego poniżej bystrzy o zwiększonej szorstkości 

 
 Określenie prognozy rozmycia dna rzecznego jest zagadnieniem niezwykle trudnym do 
wykonania. Najbardziej wiarygodne metody opierają się o model fizyczny projektowanej budowli.  
Jednakże, badania takie są czasochłonne i pracochłonne, a dane uzyskane z laboratorium mogą różnić 
się od danych pozyskanych z terenu. Inną metodą określenia wielkości rozmycia dna rzecznego jest 
wynik oparty na wyliczeniach szeregiem formuł empirycznych. Dane takie, wyliczane różnymi 
wzorami dają bardzo zróżnicowane wyniki, co może prowadzić do pewnych błędów w 
prognozowaniu rozmycia [Dąbkowski i in. 2007, Urbański 2007]. W związku z tym przeprowadziłem 
badania polegające na weryfikacji wzorów empirycznych pozwalających obliczyć głębokość rozmycia 
dna rzecznego, które są stosowane w inżynierii rzecznej. Weryfikacja formuł polegała na analizie 
porównawczej wartości uzyskanych z obliczeń z wielkościami rzeczywistymi uzyskanymi w terenie, po 
przejściu fali wezbraniowej. Porównanie to umożliwiło mi poznanie najbardziej wiarygodnego / 
zgodnego wzoru, który będzie pozwalał uzyskać wynik najbardziej zbliżony do warunków 
rzeczywistych [E.1.4, zał. 4: B.1.25]. 
 Zakres badań obejmował pomiary terenowe w korycie Poniczanki oraz badania studialne. 
Aby uzyskać rzeczywistą głębokość rozmycia, wykonałem pomiary geodezyjne przed i po wezbraniu. 
Dodatkowo, pobierałem sedyment rzeczny zalegający w korycie, ponieważ jego wielkość, ułożenie i 
kształt wpływa na stabilność dna rzecznego. Obliczenia przeprowadziłem dla fali webraniowej, która 
wystąpiła w korycie. Pomiędzy seriami pomiarowymi odczytałem rzeczywistą głębokość rozmycia. 

Wykorzystując wzory empiryczne, obliczyłem maksymalne głębokości rozmycia, a następnie 
porównałem je z wielkością rzeczywistą w celu ustalenia, które z użytych formuł obliczeniowych dają 
wyniki najbliższe rzeczywistym. Do analizy wykorzystałem następujące formuły: 

• Formuła Eggenbergera [Vincent 1968]: ℎ��� = B ∙ ∆��,DE�,F
0G��,� − ℎ0       (10) 

• Formuła Jaeger’a [Yang 1996]: 

ℎ��� = 0,55 I6 ∙ ∆ℎ�,�' ∙ K�,�' ∙ L� ��0G�"� �M − ℎ0NO    (11) 

• Formuła Lacey’a, wykorzystująca równanie przepływu [Novak 1955, Singh 1983, Novak i in. 
1997]: 

ℎ��� = 0,475	 ∙ �QR"� �M
        (12) 

• Formuła Chividini’ego, w której na początku obliczona zostaje liczba spadu Z, a następnie 
wielkość rozmycia [Chividini 1983, Leopardo i in. 2002]: ℎ��� = ; ∙ S�,' ∙ ∆ℎ        (13) 

• Formuła Masona [Attari i in. 2002]: ℎ��� = 3,27 ∙ K�,U ∙ ∆ℎ�,�' ∙ ℎ0�,�' ∙ V��,� ∙ @��,�    (14) 

• Formuła Martinsa [Attari i in. 2002]: ℎ��� = W ∙ KX ∙ ∆ℎY        (15) 
gdzie: 
a = 1,5, 
b = 0,6, 
c = 0,1. 

• Formuła Veronese’a [Attari i in. 2002]: ℎ��� = W ∙ KX ∙ ∆ℎY        (16) 
gdzie: 
a = 1,9, 
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b = 0,54, 
c = 0,225. 

• Formuła Chian Min Wu [Attari i in. 2002]: ℎ��� = W ∙ KX ∙ ∆ℎY        (17) 
 
gdzie: 
a = 1,18, 
b = 0,51, 
c = 0,235. 

• Formuła Whittaker’a i Jäggi’ego [1986] ℎ��� = 1,31 ∙ K�,' ∙ [\��,' − 7,125 ∙ @]�      (18) 

• Formuła Pagliary [2007, 2008b]: ℎ��� = 0,58 ∙ _A��,'' ∙ `�,(' ∙ 780]�      (19) 

• Formuła Volkarta [1972]: 

ℎ��� = 1,25 ∙ Ea�∙ba�∙c�d
0G�

Da� ∙ ef+e&�ef,∙:a�      (20) 

• Formuła Ślizowskiego [1993]: ℎ��� = +����aQ���b��d∆g,���        (21) 

gdzie: W� = −0,0005 ± 0,0006 W� = 1,6010 ± 0,0740 W� = 0,1552 ± 0,0120 W� = 0,0389 ± 0,0300 
 

Tab. 3. Zestawienie obliczonych teoretycznych maksymalnych głębokości rozmycia hmax 

Formuły 

obliczeniowe 

hmax dla 

bystrza na 

Poniczance 

[m] 

Odchylenie od 

wartości rzeczywistej 

dla bystrza na 

Poniczance [m] 

hmax dla 

bystrza na 

Rabie [m] 

Odchylenie od 

wartości 

rzeczywistej dla 

bystrza na Rabie [m] 

Eggenbergera 3,59 + 2,84 2,50 + 1,63 

Jaeger’a 8,81 + 8,06 7,61 + 6,74 

Lacey’a 2,07 + 1,32 2,44 + 1,57 

Chividini’ego dla:     

k = 1 1,23 + 0,48 0,98 + 0,11 

k = 2 2,46 + 1,71 1,97 + 1,10 

k = 3 3,69 + 2,94 2,95 + 2,08 

Martinsa 3,32 + 2,57 2,69 + 1,82 

Veronese’a 4,26 + 3,52 3,39 + 2,52 

Chian Min Wu 2,57 + 1,82 2,06 + 1,19 

Masona dla:     

d50 = 0,035 m 4,97 + 4,21 4,13 + 3,26 
d90 = 0,053 m 5,17 + 4,43 3,95 + 3,08 

Volkarta 6,40 + 5,65 4,51 + 3,64 

Pagliary 1,03 + 0,28 0,58 - 0,29 

Whittakera i 
Jäggi’ego 

3,85 + 3,10 3,43 + 2,56 

Ślizowskiego 0,54 - 0,21 0,87 0,00 
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W tabeli 3, wyniki głębokości rozmycia dna rzecznego uzyskane poniżej bystrza o zwiększonej 
szorstkości na Poniczance zestawiłem z wynikami uzyskanymi na betonowym bystrzu o zwiększonej 
szorstkości na rzece Rabie (ryc. 1E) w miejscowości Rabka-Zdrój [E.1.4, zał. 4: B.1.25]. Rzeczywista 
głębokość rozmycia zmierzona w trakcie pomiarów terenowych wyniosła w korycie potoku 
Poniczanki hmax = 0,75 m [E.1.4], zaś w korycie rzeki Raby hmax = 0,87 m [zał. 4: B.1.25]. Zastosowanie 
powyższych formuł w odniesieniu do bystrzy o zwiększonej szorstkości na potoku Poniczanka i rzece 
Rabie pozwoliło uzyskać bardzo zróżnicowane wartości (tab. 3). 
 Z przeprowadzonych badań wynika, że formułami do obliczania rozmycia dna rzecznego, 
które dają najlepsze wyniki to wzory: Ślizowskiego, Pagliary i Chividini'ego dla k = 1 (odchylenie od 
wartości rzeczywistej do ± 0,50 m). Pozostałe formuły nie powinny być używane do obliczania 
wielkości rozmycia dna rzecznego, gdyż dają wyniki bardzo zawyżone. Z kolei najgorsze wyniki 
głębokości rozmycia dna uzyskano ze wzorów: Jeager'a, Voklarta i Mansona (odchylenie od wartości 
rzeczywistej powyżej >= 3 m), Veronese'a, Whittakera i Jäggi'ego, Chividini'ego (dla k = 3) (≥ 2 m), 
Eggenbergera, oraz Martinsa (≥ 1,5 m). 
 Bardzo zaskakujące są wyniki uzyskane wzorem Whittakera i Jäggi’ego, gdzie odchylenie od 
wartości rzeczywistej wynosi + 3,10 m dla bystrza na potoku Poniczanka i + 2,56 m dla bystrza na 
Rabie. Formuła ta została opracowana dla bystrzy o zwiększonej szorstkości typu narzutowego, a 
więc dla budowli przeze mnie analizowanych. Pomimo tego, uzyskane wyniki bardzo odbiegają od 
wartości rzeczywistej. 
 Również wyniki otrzymane po obliczeniu formułą Eggenbergera (odchylenie od wartości 
rzeczywistej wynoszące + 2,84 m dla bystrza na potoku Poniczanka i + 1,63 m dla bystrza na Rabie) są 
zdumiewające, gdyż wzór ten jest podawany jako przykład do obliczeń i prognozowań maksymalnej 
głębokości rozmycia dna poniżej bystrza o zwiększonej szorstkości przez czechosłowacką normę 
[Zastera 1984]. Badania i obliczenia głębokości rozmycia dna wykonane w korycie potoku Poniczanka 
i uzyskane w ten sposób zależności zostały potwierdzone w badaniach przeprowadzonych w korycie 
rzeki Raby (tab. 3) [E.1.4, zał. 4: B.1.25]. 
 Kolejnym badaniem jakiego się podjąłem było modelowanie fizyczne rozmyć dna rzecznego 
poniżej bystrzy o zwiększonej szorstkości. Innowacją w tych doświadczeniach było wykonanie części 
koryta rzecznego Porębianki oraz modelowanie rozmycia poniżej budowli, która znajduje się na 
zakolu rzeki [E.1.5]. Badania wykonałem we współpracy z Katedrą Energii, Procesów i Inżynierii 
Systemowej Uniwersytetu w Pizie. 
 W przeszłości przeprowadzono wiele badań dotyczących miejscowych zjawisk erozyjnych w 
zależności od różnych budowli hydraulicznych [Veronese 1937, Hassan i Narayanan 1985, Mason i 
Arumugam 1985, Bormann i Julien 1991, D'Agostino i Ferro 2004, Dey i Raikar 2005, Dey i Sarkar 
2006]. Niemniej jednak nie przeprowadzono badań na bystrzach o zwiększonej szorstkości 
umieszczonych w zakolach rzek. Ponadto, wcześniejsze badania dotyczące bystrzy o zwiększonej 
szorstkości, przeprowadzane zarówno w warunkach skupiały się na parametrach hydraulicznych oraz 
problemach związanych z rozmyciem dna poniżej budowli w kanałach prostych [Pagliara i Palermo 
2011].  
 W badaniach doświadczalnych odtworzyłem geometrię odcinka koryta rzecznego Porębianki 
oraz cztery bystrza o zwiększonej szorstkości, które znajdowały się na zakolu koryta rzecznego (ryc. 
7). Bystrza o zwiększonej szorstkości oznaczone jako 1 i 2 znajdowały się w zakolu rzeki, którego 
promień krzywizny wynosił R = 660 m. Pozostałe dwa bystrza o zwiększonej szorstkości, oznaczone 
numerami 3 i 4, także znajdowały się w zakolu rzeki, którego krzywizna wyniosła R = 360 m. Zarówno 
w warunkach rzeczywistych, jak i laboratoryjnych, rzeka pomiędzy bystrzami 2 i 3 miała prosty 
odcinek. Odległość między bystrzami 1 i 2 wynosiła L1-2 ≈ 100 m, natomiast odległość między 
bystrzami 3 i 4 (L3-4) oraz między bystrzem 4 i kolejnym 5-tym bystrzem (L4-5) wynosiła L3-4 ≈ L4-5 ≈ 140 
m. Prosta długość odcinka rzeki między bystrzami 2 i 3 wynosiła L2-3 ≈ 200 m. Na  odcinku 2-3 
znajdowało się jeszcze inne bystrze o zwiększonej szorstkości umieszczone między bystrzami 2 i 3, 
jednakże było ono usytuowane na odcinku prostym i nie było analizowane (ryc. 7). Wybrana skala 
modelu to 1/60, dlatego szerokość kanału wyniosła B = 0,5 m, a krzywizny koryta R = 6 m, R = 11 m i 
R ≈ ∞ (dla prostego odcinka). Sedymentem wyścielającym dno koryta był jednolity piasek (d50 = 1,75 
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mm, geometryczne odchylenie standardowe wynosiło _A� = j0��0aF = 1,2 i gęstość ρs = 2214 kg ∙ m-3), 

natomiast bystrza o zwiększonej szorstkości zbudowałem za pomocą zaokrąglonych żwirów, których 
przeciętna średnica wynosiła d50 = 22,7 mm. Wykonałem symulacje przepływów do Q = 170 m3 ∙ s-1, w 
tym z Q = 55 m3 ∙ s-1, który wystąpił w korycie rzeczywistym podczas wezbrania, po którym zmierzono 
morfologię koryta rzeki. 
 

 
Ryc. 7. Schemat koryta potoku i bystrzy o zwiększonej szorstkości z uwzględnieniem modelowanych budowli  

(w okręgach) 

 
 Przeprowadziłem badania odtwarzające rozmycie dna dla odcinków pomiędzy bystrzami 1 i 2 
oraz 3 i 4. Niweleta dna pomiędzy dwoma kolejnymi bystrzami była ostrożnie wypoziomowana przed 
rozpoczęciem testu doświadczalnego. Podczas eksperymentów mierzyliśmy poziomy wody za 
pomocą precyzyjnego punktu pomiarowego o średnicy 0,1 mm. Gdy stan równowagi został 
osiągnięty, przepływ wody został zatrzymany i dokładnie zbadaliśmy morfologię dna. Symulację 
wykonaliśmy dla warunków braku transportu sedymentu ze względu na małą ilość osadu uwięzioną 
w szczelinach w płycie spadowej. Przed wezbraniem pewna część szczelin była już zaszutrowana 
sedymentem, jednakże ich liczba, a także miąższość osadów występująca w szczelinach po wezbraniu 
tylko nieznacznie się zwiększyła. Może to sugerować, że proces akumulacji rumowiska na płycie 
spadowej jest procesem zamierającym, a warunki sedymentacyjne są niekorzystne. 
 Przewidywanie wielkości rozmycia dna poniżej budowli hydrotechnicznej ma zasadnicze 
znaczenie dla prawidłowego zaprojektowania obiektów wodnych. W związku z tym, konstrukcja 
niecki wypadowej rozpraszająca energię kinetyczną przepływającej wody wydaje się szczególnie 
ważna w związku z typologią budowli, jak również z powodu procesów dyssypatywnych 
zachodzących bezpośrednio poniżej. Analizę procesu rozmycia poniżej bystrzy o zwiększonej 
szorstkości w obecności progów ochronnych znajdujących się w niecce wypadowej w różnych 
pozycjach przestrzennych przeprowadzili Pagliara i Palermo [2008a, 2008b] oraz Pagliara i in. [2016]. 
Należy zauważyć, że dno poniżej płyty spadowej bystrza o zwiększonej szorstkości jest chronione 
zaokrąglonymi kamieniami o tych samych wymiarach co płyta spadowa bystrza i znajdują się ono 
bezpośrednio za dolnym progiem bystrza. Taka konfiguracja budowli była bardzo zbliżona do tej 
przeanalizowanej przez Pagliara i Palermo [2008a, 2008b], w której próg był usytuowany w najbliższej 
odległości wzdłużnej od końca bystrza. Ponadto warstwa kamienia ochronnego przyjęta w 
Porębiance jest usytuowana w taki sposób, że średni poziom kamiennych wierzchołków jest prawie 
taki sam jak u podnóża. Sugeruje to, że ta konfiguracja była również bardzo podobna do tej 
testowanej przez Pagliara i Palermo [2008a, 2008b], w której górne krawędzie progu znajdowały się 
na tym samym poziomie pierwotnego koryta kanału. Na podstawie tych obserwacji i wartości 
współczynników podanych przez Pagliarę i Palermo [2008a] λ = 0,25, Zop = 0, i ≈ 0,0833, równanie na 
rozmycie dna poniżej bystrza o zwiększonej szorstkości na odcinku prostym, bez zakrętów wygląda 
następująco: S�< = S� ∙ +−0,8k + 1,07, · +−0,1Sn\ + 1,05, = 0,912S�   (22) 

 Z równania 22 wynika, że obecność konstrukcji zabezpieczających przyczynia się do 
zmniejszenia maksymalnej głębokości rozmycia. Można także wnioskować, że maksymalna głębokość 
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rozmycia występująca w obecności narzutu ochronnego znajdującego się bezpośrednio za dolnym 
progiem płyty spadowej bystrza wynosi 90% maksymalnej głębokości rozmycia występującej w tych 
samych warunkach hydraulicznych i geometrycznych konfiguracji bystrza, ale przy braku struktur 
zabezpieczających dno stanowiska dolnego bystrza. Podsumowując, równanie to można uznać za 
ważne dla chronionego prostego odcinka rzeki z bystrzem o zwiększonej szorstkości o nachyleniu 
dość łagodnym, tj. I = 0,0833. 
 Kiedy bystrze o zwiększonej szorstkości znajduje się w zakolu rzeki, na równowagę 
morfologiczną dna występującego za budowlą ma wpływ promień krzywizny meandra rzeki. Zjawisko 
to wynika głównie z faktu, że w zależności od położenia obiektu, zarówno wzorzec przepływu 
powyżej i poniżej budowli może być charakteryzowany przez asymetryczny poprzeczny rozkład 
prędkości. Asymetria w rozkładzie prędkości przepływu generalnie daje morfologię 3-wymiarową. 
Można łatwo zaobserwować na podstawie zarówno testów doświadczalnych, jak i pomiarów 
terenowych, że trójwymiarowość otworu rozmycia zmniejszy się wraz z promieniem krzywizny R i 
staje się bardziej 2-wymiarowy w odniesieniu do prostego odcinka rzeki, to jest gdy R ≈ ∞. Ponadto, 
szerokość koryta rzeki jest również ważnym parametrem wpływającym na kształt morfologii, ze 
względu na ograniczony wpływ, jaki brzeg rzeki może mieć na proces erozyjny. Opierając się na tych 
obserwacjach i rozważając relacje funkcjonalne zaproponowane przez Pagliara i Palermo [2008a, 
2008b] dla Zms, można łatwo zaobserwować, że w przypadku w którym bystrze znajduje się w zakolu 

rzeki, maksymalna bezwymiarowa głębokość rozmycia wyniesie S�<Y = o4&p�a . Maksymalna głębokość 

rozmycia poniżej odcinka ochronnego zlokalizowana w zakrzywionym kanale wyniesie: S�<Y = 0,912S� ∙ q �rs"       (23) 

Testy eksperymentalne pozwoliły na określenie funkcji multiplikatywnej q �rs". Ta funkcja została 

wyprowadzona w taki sposób, że dla prostych kanałów (R ≈ ∞), końcowe równanie powinno być 
analitycznie identyczne z tym zaproponowanym przez Pagliara i Palermo [2008a, 2008b]. Dlatego 
zaproponowałem następujące równanie: S�<Y = 0,912S� ∙ �1 + rs"�,A�       (24) 

 Na podstawie wykonanych badań doświadczalnych w korycie hydraulicznym stwierdziłem, że 
krzywizna rzeki jest najważniejszym parametrem wpływającym na maksymalną głębokość rozmycia 
występującą za budowlą. Wpływ warunków dopływu na proces rozmycia przyczynia się do 
nieznacznej modyfikacji równowagi morfologicznej, powodując odmienny rozkład depozycji osadów 
w basenie ochronnym, ale można go uznać za nieistotny pod względem powstawania maksymalnej 
głębokości rozmycia. Formułę empiryczną nr 24 do obliczania maksymalnej głębokości rozmycia w 
szerokim zakresie warunków hydraulicznych uzyskałem i potwierdziłem za pomocą danych 
terenowych zebranych w potoku Porębianki po zaszłym zdarzeniu powodziowym. Udowodniłem 
eksperymentalnie, że proponowany wzór dobrze prognozuje rzeczywiste dane terenowe i może być 
uważany za ważne i godne zaufania narzędzie do projektowania tego rodzaju konstrukcji. Było to 
pierwsze badanie wykonane na świecie poświęcone analizie procesu rozmycia, występujące za 
bystrzami o zwiększonej szorstkości umieszczonymi w zakolach rzek [E.1.5]. 
 Bezpieczne projektowanie bystrzy o zwiększonej szorstkości wymaga, aby projektanci mieli 
bardzo precyzyjne narzędzia do przewidywania rozmyć dna poniżej budowli. Takie rozmycie może 
zagrażać stabilności budowli hydrotechnicznej, co w konsekwencji może doprowadzić do jej 
zniszczenia. Formuły uzyskane w oparciu o badania terenowe, często mają bardzo wąski zakres 
stosowalności. Ponadto mogą być najczęściej stosowane lokalnie, a określenie wielkości rozmycia 
dna może być prognozowane dla konkretnego wyboju i budowli, wcześniej obmierzonej. Stąd 
formuły te charakteryzują się małą uniwersalnością, a ich wyniki nimi obliczone niekiedy różnią się o 
300% od wyników zastanych w terenie [Scurlock i in. 2012]. 
 W kolejnych moich badaniach zająłem się opracowaniem modelu rozmycia dna z 
wykorzystaniem technik uczenia maszynowego - programowaniu ekspresji genów (GEP). Badania 
wykonałem we współpracy z pracownikiem Katedry Melioracji i Hydrauliki Uniwersytetu w Kairze 
oraz Uniwersytetu w Guelph [E.1.6]. Relacje funkcjonalne między głębokością rozmycia dna i 
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powiązanymi parametrami można określić za pomocą analizy regresji lub metod uczenia 
maszynowego, takich jak: sztuczne sieci neuronowe i programowanie ekspresji genów GEP. Chociaż 
sztuczne sieci neuronowe są z powodzeniem stosowane w modelach hydrologicznych i wodnych, 
wiele badań dowiodło, że programowanie ekspresji genów może być przydatne w wielu 
zastosowaniach inżynierii hydraulicznej [Guven i Gunal 2008, El Hakeem i Sattar 2015, Najafzadeh i 
Sattar 2015, Thompson i in. 2016]. GEP posłużył do znalezienia optymalnych modeli predykcyjnych z 
najmniejszym błędem i najlepszym dopasowaniem. Model uzyskany z programowania ekspresji 
genów powinien być dokładniejszy, niż modele oparte na regresji. W badaniu wykonałem pomiary 
terenowe 17 wybojów wymycia poniżej bystrzy o zwiększonej szorstkości na potokach Porębianka i 
Ponicznka. Aby zbudować większą bazę danych, również dla innych typów konstrukcyjnych bystrzy o 
zwiększonej szorstkości, wykorzystałem 248 wykonanych pomiarów doświadczalnych 
opublikowanych w czasopismach naukowych [Veronese 1937, D'Agostino i Ferro 2004, Bormann i 
Julien 1991, Falciai i Giacomin 1978; D'Agostino 1994]. Wszystkie te dane, uzyskane zarówno z 
doświadczeń innych naukowców, jak i z pomiarów terenowych karpackich potoków, posłużyły do 
określenia uniwersalnego modelu GEP na wielkość rozmycia dna rzecznego poniżej bystrza o 
zwiększonej szorstkości. 
 Badania doświadczalne składały się z następujących etapów: 
1. Sprawdzenie poprawności opracowanych modeli GEP oraz ich analiza niepewności. 
2. Analiza wrażliwości modeli GEP. 
3. Analiza parametryczna. 
 Sattar [2014a] opisał, że GEP używa losowego rozkładu funkcji i terminali jako genów 
chromosomu, aby stworzyć „rodziców”. Rodzic przekazuje własne informacje genetyczne, aby 
wygenerować potomstwo. Wysokowydajni operatorzy genetyczni są wykorzystywani do uzyskiwania 
potomstwa, które jest przystosowane do środowiska z większą sprawnością i z większą szansą na 
przeżycie; potomstwo lepiej pasuje niż poprzednio nie pasujący rodzic. Kryterium przydatności 
potomstwa ocenia się na podstawie jego zdolności do osiągnięcia wartości we wcześniej ustalonym 
błędzie prawidłowej wartości funkcji. Ta ewolucyjna strategia pozwala GEP zidentyfikować optymalne 
potomstwo, nie zapobiegając ewolucji następnej generacji. Funkcja przydatności programu, q�, jest 
zdefiniowana w równaniu nr 25, w którym zastosowany błąd to główny błąd względny kwadratowy 
(RRSE). q� = ������sstuv         (25) 

Równanie 25 posłużyło do wyznaczenia względnego błędu kwadratowego RRSE pojedynczego 
programu i (tzw. i-potomka): 

..wxy = z∑ |}+v~,��~���~�a∑ |�~������~�a        (26) 

Mutacje genetyczne były główną przyczyną ewolucji genetycznej GEP i można je opisać w siedmiu 
krokach przedstawionych poniżej [Ferreira 2001]. W obliczeniach wykorzystałem kod GEP 
opracowany przez Radi i Poli [2002] stosując następującą procedurę do opracowania modeli: 
1. Początkowy zbiór zmiennych kontrolnych wybrałem jako terminale GEP. 
2. Początkowe środowisko pracy było ustawione dla GEP poprzez zdefiniowanie architektury 
chromosomu (liczba genów, rozmiar głowy, funkcje) i współczynników mutacji. 
3. GEP losowo sformułował chromosomy programu macierzystego i wdrożył operatory genetyczne, 
aby uzyskać potomstwo pierwszego pokolenia. 
4. GEP zastosował kryteria fitness, aby znaleźć najsilniejsze potomstwo. To potomstwo stanowiło 
rozwiązanie problemu w pierwszej generacji. 
5. GEP uważał wybrane potomstwo za nowego rodzica i wdrożył operatory genetyczne, aby uzyskać 
potomstwo drugiego pokolenia. 
6. Ewolucja GEP trwała dla etapów 3, 4 i 5, dopóki nie została osiągnięta określona sprawność 
programu. 



Załącznik nr 2: Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych… 

- 49 - 
 

7. Ostateczny model GEP (najlepiej przystosowane potomstwo danej generacji) był oceniony na 
podstawie zestawu wskaźników wydajności. Wskaźniki te były kwadratem współczynnika korelacji 
Pearsona (R2), względnego błędu bezwzględnego (RAE), współczynnika efektywności (Esn) i indeksu 
zgodności (D). Wskaźniki te były obliczane na podstawie następujących równań: 

.y� = � � �⁄ ∑ |�~�����~�a |}+v~,�}��
j∑ |�~�����~�a � �M j∑ |}+v~,�}����~�a �M �

�
     (27) 

 .�xy = ∑ �}+v~,��~��~�a∑ ��~�����~�a         (28) 

x<� = 1 − ∑ +�v�}v,��~�a∑ +�v���,��~�a         (29) 

� = 1 − ∑ +�v�}v,��~�a∑ +|}v���|�|�v���|,��~�a        (30) 

 Po wybraniu optymalnych modeli, ich wydajność z podzestawem danych testowych 
wykorzystałem do sprawdzenia poprawności modelu. Na tym etapie badań przyjąłem środki 
walidacyjne zaproponowane przez Sattar'a [2014a, 2014b]. Następnie uwzględniłem niepewność 
wpływu parametrów, ponieważ mogło to wpłynąć na wielkość głębokości rozmycia. Symulacja Monte 
Carlo (MCS) [Sattar 2014a] posłużyła do określenia niepewności modeli. Funkcję gęstości 
prawdopodobieństwa (PDF) określiłem za pomocą dopasowania dystrybucyjnego, które opierało się 
na różnych parametrach wejściowych i wykorzystywało kompletne dostępne zbiory danych 
terenowych i laboratoryjnych. Dystrybucje optymalne to te, które miały najwyższe wyniki w testach 
dopasowania. Stwierdziłem, że są one uogólnionymi rozkładami wartości ekstremalnych. Do 
przeprowadzenia analiz MCS wykorzystałem 250 000 przebiegów. Ta liczba przebiegów MCS 
wytworzyła zbieżną wariancję dla wyników modeli GEP [Sattar 2014a]. Dla każdego przebiegu MCS 
deterministyczny model GEP posłużył do uzyskania pojedynczego wyniku. W związku z tym 250 000 
wyników obliczyłem dla każdego z parametrów wejściowych, a ich niepewność określiłem ze wzoru: -�/�/B��ść = ���∙�����0y���+}, 	
%�       (31) 

Średnie bezwzględne odchylenie (MAD) użyłem do pomiaru niepewności w naukach fizycznych: ��� = ��'����∑ |�y −�/@�W�W+�,|�'����y��      (32) 

Analiza niepewności zdefiniowała indywidualny błąd przewidywania jako /� = �� − ��. Obliczone 

błędy predykcji dla całego zestawu danych były wykorzystane do obliczenia średniej i odchylenia 
standardowego błędów przewidywania odpowiednio jako /̅ = ∑ /�����  i w� =
j∑ |/� − /̅�� � − 1M���� . Ujemna wartość średnia wskazywała, że model predykcji nie docenił 

obserwowanych wartości, a wartość dodatnia oznaczała, że równanie zawyżało obserwowane 
wartości. Korzystając z wartości /̅ i w�, wyznaczyłem pasmo ufności wokół przewidywanych wartości 
błędu za pomocą metody punktowej Wilsona bez korekty ciągłości, co dało około 95% przedziału 
ufności. 
 Zastosowałem analizę wrażliwości w celu określenia, które zmienne mają większy wpływ na 
bezwymiarową głębokość rozmycia poniżej bystrzy o zwiększonej szorstkości. Aby zbadać czułość, 
wszystkie zmienne wejściowe miały przypisaną stałą wartość, a jedna zmienna była zakłócona. 
Zakłócenie tej zmiennej wynosiło od 1 do 10% pierwotnej wartości i pomogło określić czułość tej 
zmiennej i jej wpływ na model GEP w porównaniu z innymi zmiennymi. Ponadto marginalną wartość 
współczynnika czułości określiłem ze wzoru [Sabouri i in. 2013, Robertson i in. 2015]: wY = ∆Ø∆u∗         (33) 

Normalizacja parametrów wskazywała na procentową zmianę funkcji celu dla zmiany o 10% w 
każdym pojedynczym parametrze. Marginalne współczynniki czułości znormalizowano w celu 
ustalenia podstawy porównania: 
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w� = wY u∗
Ø          (34) 

Wyższy współczynnik znormalizowanej czułości oznacza wyższą czułość modelu na określony 
parametr i odwrotnie. Ponadto, znak znormalizowanego współczynnika czułości określa gradient 
zmiany rozwiązania ze wzrostem określonego parametru, tj. gdy występuje znak pozytywny, oznacza 
to, że prognozowanie modelu dla głębokości rozmycia wzrasta wraz ze wzrostem tego parametru. 
 Zebrałem obszerną bazę danych z 265 pomiarami głębokości rozmycia dna rzecznego. 
Pomiary te obejmują małe [Veronese 1937, D'Agostino i Ferro 2004], średnie [Bormann i Julien 1991] 
i duże bystrza o zwiększonej szorstkości w rzeczywistych potokach [Falciai i Giacomin 1978; 
D'Agostino 1994]. Baza danych obejmowała pomiary maksymalnej głębokości otworu rozmycia (Dm), 
natężenie przepływu (Q), głębokości przepływu (H0) i prędkości przepływu (U0), poziomu wody w 
dziurze rozmycia (Ht), średni wymiar osadu korytowego w dnie (d50), długość bystrza (Lg), wysokość 
budowli (zg) i kąt nachylenia płyty spadowej bystrza (αg). Opracowałem trzy modele oparte na GEP, 
stosując różne kombinacje powyższych parametrów predykcyjnych. Używałem każdej kombinacji 
parametrów, zaś model GEP pracował w trybie ewolucyjnym do momentu opracowania 
najkorzystniejszego modelu.  
 Nie znalazłem silnej korelacji ani współzależności pomiędzy zmiennymi predykcyjnymi. 
Doświadczalną bazę danych podzieliłem na podgrupy szkoleniowe i testowe. Wziąłem pod uwagę 
kilka kombinacji i wybrałem taką selekcję, że główne statystyczne parametry opisowe (średnia i 
odchylenie standardowe) zarówno podzbiorów treningowych, jak i testowych były spójne. Z 265 
wartości, 198 (75%) wykorzystałem do opracowania modeli, a 67 (25%) użyłem do przetestowania 
modeli opracowanych przy użyciu GEP. 
 Najlepsze modele GEP (wzór 35, 36, 37) zostały uzyskane przy użyciu procedury określonej 
przez Sattar [2016]. Modele GEP uzyskane w toku doświadczeń miały wyniki o wysokiej dokładności i 
błędy niskiej predykcji: 

�x�� → �4o  = 0,0416�'� − 0,016¡g¢o £� − 0,014g¢o  + 0,194 0G�0D�  (35)	
�x�� → �4o  = ¡g¢o £�,�� +�'�,�,�� − 0,47g¢o  + 0,04�'�    (36)	
�x�� → �4o  = −0,39 �o X "�,�' + ¡g¢0G�o 0D�£�,�' + 0,039�'� − 0,28 ¡g¢�o X£  (37)	

 W modelach GEP (wzór 35, 36, 37) wszystkie parametry były nieliniowe. Trzy modele GEP 
osiągnęły dobre wyniki zarówno w zakresie zestawów danych szkoleniowych, jak i testowych, ze 
średnią R2 wynoszącą 0,95 w przypadku szkoleń i 0,90 w przypadku testowania zestawów danych. 
Pomiary błędów, RMSE i RAE pokazały niskie wartości dla szkolenia i testowania zestawów danych. 
RMSE dla GEP1 i GEP2 to odpowiednio 0,75 i 0,88 dla zestawów treningowych i testowych. W 
przypadku GEP3 wartości błędów w trenowaniu i testowaniu były najniższe wśród modeli GEP o 
wartościach odpowiednio 0,60 i 0,62. Podobne tendencje obserwuje się w wartościach obliczonych 
RAE. Z drugiej strony, Esn i D wykazują bardzo dobre wartości dla treningów i testowania podzbiorów 
o średnich wartościach 0,96, 0,99 dla podzbioru treningowego i 0,90, 0,98 dla podzbioru testowego. 
 Wydajność opracowanych modeli w testowych podzbiorach danych wykorzystałem do oceny 
możliwości predykcji modeli GEP. Modele musiały spełniać niektóre lub wszystkie kryteria walidacji. 
Gradienty linii regresji dla wyników przewidywanych względem obserwowanych były bliskie 1 i 
mieściły się w zalecanych przedziałach od 0,85 do 1,15. Towarzyszyły temu dobre wartości 
współczynnika determinacji dla linii regresji o wartościach średnich -0,10. Warunek zgodności 
krzyżowej został również spełniony dla wszystkich opracowanych modeli. To pokazało dobrą i 
akceptowaną wydajność opracowanych modeli GEP w stosunku do zestawu danych testowych. 
 Analizę niepewności zastosowałem do kompletnego zestawu danych dotyczących rozmycia 
dna rzecznego wykorzystanych w tym badaniu. Wszystkie trzy modele GEP miały bezwzględne 
średnie błędy prognozowania dla głębokości rozmycia dna znacznie mniejsze niż w modelach 
empirycznych. Całkowity średni błąd przewidywania dla D'Agostino i Ferro [2004] oraz Laucelli i 
Giustolisi [2011] był o cztery rzędy wielkości większy niż modele GEP1 i GEP3. Odchylenie błędu 
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prognozy dla modeli GEP było o połowę mniejsze niż dostępne modele empiryczne o wartościach 
odpowiednio 0,25 i 0,6. Zgodnie ze średnim błędem prognozy, GEP1 i GEP3 nieznacznie przeszacowały 
głębokość rozmycia. Takie zachowanie zaobserwowano w przypadku trzech empirycznych modeli 
Laucelli i Giustolisi [2011], które wykazały przeszacowanie, podczas gdy modele D'Agostino i Ferro 
[2004], Pagliara i Palermo [2008b] oraz Guven [2011] wykazały niedoszacowanie głębokości 
rozmycia. Szerokość pasma niepewności dla trzech modeli GEP jest zbliżona i wynosi od ±0,44 do 
±0,52. Zakres ten wynosi połowę zakresu obliczonego dla innych modeli empirycznych, które 
wynosiły od ±0,90 dla modelu Pagliara i Palermo [2008b] do ±2,59 dla modelu Guven'a [2011]. 
Zaobserwowałem także najniższy przedział błędu przewidywania 95% dla modeli GEP. Modele GEP 
charakteryzowały się najniższym średnim błędem przewidywania i najmniejszymi przedziałami 
niepewności dla wszystkich porównywanych modeli. 
 Średnia prognoza głębokości rozmycia była podobna dla modeli GEP1 i GEP3 o średniej 
wartości 1,25 m. Oczekiwana niepewność przewidywania modeli GEP1 i GEP2 była podobna w 
obydwu przypadkach, wynosząc 41%. Z kolei model GEP3 charakteryzował się mniejszą niepewnością 
prognozowania wynoszącą 24%. Niepewności rzędu 25-40% zostały podane w literaturze jako 
dopuszczalne zakresy dla modeli niezawodnych [Sattar 2014b].  
 Opracowane modele GEP wykazywały wyraźną kombinację parametrów, które zapewniały im 
przewagę nad istniejącymi metodami uczenia maszynowego. Średnie wartości wszystkich 
parametrów były wykorzystywane w modelach predykcyjnych, a tylko jeden parametr (parametr 
testowy) zmieniał się od wartości minimalnej do wartości maksymalnej. 
 Głębokość rozmycia jest wprost proporcjonalna do gradacji osadów reprezentowanej przez 

stosunek 
0G�0D�. Stosunek ten miał bardzo mały wpływ na tworzenie się rozmycia dna rzecznego. 

Obserwacja ta była zgodna z wcześniejszymi doświadczeniami eksperymentalnymi, w których Guan i 
in. [2016] potwierdzili, że laboratoryjne i terenowe pomiary głębokości rozmycia na dolnym 
stanowisku bystrzy o zwiększonej szorstkości nie ujawniły wyraźnego wpływu od wielkości 
sedymentu i że ich wpływ jest znacznie mniejszy niż wpływ innych parametrów. 

 Wzrost stosunku 
g¢o  spowodował odpowiednie zmniejszenie znormalizowanej głębokości 

rozmycia. Zostało to omówione i przedstawione przez Bormanna i Juliena [1991], którzy powiązali 
wzrost głębokości wody na stanowisku dolnym ze wzrostem długości dyfuzji przepływu w rozmyciu, 
powodując zmniejszenie sił hydrodynamicznych działających na osad korytowy. Zmiana głębokości 
rozmycia była bardzo mała w porównaniu z dużą zmianą głębokości wody poniżej budowli. 
Znormalizowana głębokość wody dolnej miała tylko 8 do 13% wpływu na głębokość rozmycia. 
Zjawisko to jest również zgodne z wynikami badań Laucelli'ego i Giustolisi'ego [2011] oraz Scurlock'a i 
in. [2012], którzy stwierdzili i potwierdzili, że wpływ wody dolnej na głębokość rozmycia jest 
minimalny w porównaniu z innymi parametrami. 
 Z kolei parametr A50 wykazał największy wpływ na głębokość rozmycia, z 58% wpływem na 
modele GEP2 i GEP3 i aż 80% w modelu GEP1. Wzrost wartości A50 spowodował wzrost 
znormalizowanej głębokości rozmycia dla trzech modeli GEP. Tylko w modelach D'Agostino i Ferro 
[2004] oraz Guven [2011] takiej zależności nie można zaobserwować. Pomiary doświadczalne w 
korycie laboratoryjnym przeprowadzone przez Pagliarę i in. [2004] wykazały, że wysokie wartości 
głębokości rozmycia dna poniżej bystrzy były związane z wysokimi wartościami parametru A50 i 
niskimi stężeniami osadów.  
 Po parametrze A50 znormalizowana szerokość bystrza została uznana za drugi najbardziej 

wpływowy parametr głębokości rozmycia dna. Stosunek 
Xo  pojawił się tylko w modelu GEP3 o 

wartości wpływu 11%. Znormalizowana głębokość rozmycia wzrosła wraz ze wzrostem 
Xo  dla modelu 

GEP3, który wykazał podobny trend do modeli D'Agostino i Ferro [2004], Guven [2011] oraz Laucelli i 
Giustolisi [2011]. Relacja ta uwzględnia zmianę szerokości strumienia w stosunku do budowli. Ta 
zmiana może powodować cyrkulację wody prowadzącą do ugięcia i koncentracji przepływu 
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opuszczającego bystrze o zwiększonej szorstkości [Pagliara i Palermo 2008b], co mogło spowodować 
wzrost zdolności erozyjnej wody, a tym samym wzrost głębokości rozmycia. 
 Badanie to było pierwszym, które miało na celu skompilowanie kompleksowej bazy danych z 
265 pomiarów głębokości, obejmujących zarówno eksperymenty laboratoryjne, jak i badania 
terenowe, co pozwoliło na opracowanie bardzo dokładnego modelu głębokości rozmycia dna 
rzecznego z użyciem modelu GEP. Zebrany obszerny zbiór danych obejmował szeroki zakres 
kluczowych czynników wpływających na proces rozmycia. Kryteria wyboru oparte na miarach 
statystycznych i zewnętrznych metodach walidacji oraz wyniki analiz niepewności wykorzystałem do 
wyboru najlepszych modeli GEP o najwyższej dokładności przewidywania i najmniejszej niepewności. 
Błędy prognozowania i niepewności związane z opracowanymi modelami GEP były znacznie mniejsze 
niż te związane ze wszystkimi istniejącymi modelami empirycznymi. Średni pierwiastek kwadratowy 
błędu przewidywania głębokości rozmycia z nowych modeli GEP zmniejszył się o 50% w porównaniu 
do najdokładniejszych istniejących równań empirycznych. Główną przyczyną lepszej wydajności 
nowych modeli GEP w porównaniu z istniejącymi równaniami empirycznymi było użycie znacznie 
wieloskalowego zestawu danych do „szkolenia” nowych modeli, a także uwzględnienie parametrów 
korytowych w celu ulepszenia wydajność nowych modeli [E.1.6]. 
 

7.5.4. Określenie oddziaływania bystrzy o zwiększonej szorstkości na faunę wodną 

 
 Pomimo występowania w rzekach budowli o niskim piętrzeniu, takich jak progi i stopnie 
hydrotechniczne lub bystrza o zwiększonej szorstkości, wciąż brakuje informacji na temat ich wpływu 
na warunki siedliskowe i społeczności biologiczne. Ten brak wiedzy dotyczy szczególnie bystrzy o 
zwiększonej szorstkości typu Peterki, które do tej pory nie były przedmiotem żadnych badań 
hydrobiologicznych. Obiektem badawczym było bystrze o zwiększonej szorstkości typu Peterki na 
potoku Lubeńka. Przeanalizowaliśmy wpływ tej budowli na warunki biologiczne na stanowisku 
górnym i dolnym, badając jakość i liczebność ryb oraz bezkręgowców bentosowych [E.1.7]. Badania 
wykonałem we współpracy z pracownikami Katedry Ekologii i Biologii Środowiska Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. 
 Analizowany odcinek potoku Lubeńki podzieliliśmy na 5 odcinków różniących się stopniem i 
charakterem zmian antropogenicznych (ryc. 8). Odcinek 1 znajdował się w górnej części odcinka, 
gdzie potok zachował prawie naturalny charakter, a głębokość nie przekraczała 0,5 m. Dno pokryte 
było kamieniami i żwirem, a przepływ wody był dość szybki. Odcinek 2 miał długość około 300 m i 
zaobserwowałem tam zmniejszone prędkości i zwiększoną głębokość wody, często przekraczającą 1 
metr. Dno było zbudowane z drobnych osadów mineralnych. Nie było wodnych makrofitów. 
Odcinkiem 3 była płyta spadowa bystrza o zwiększonej szorstkości typu Peterki. Odcinek 4 to krótka 
sekcja bezpośrednio poniżej bystrza, o głębokości nie przekraczającej 0,8 m i z małą prędkością wody. 
Koryto rzeki składało się głównie z piasku i żwiru. Odcinek 5 był odcinkiem o długości 100 m z dnem 
żwirowym i dużą prędkością wody. 



Załącznik nr 2: Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych… 

- 53 - 
 

 
Ryc. 8. Mapa obszaru badań przedstawiająca miejsca poborów próbek w potoku Lubieńka, oznaczenia: płyta 

spadowa bystrza o zwiększonej szorstkości (I), drogi (II), zadrzewienia (III), powierzchnia trawiasta (IV), budynki 
i ogrody (V), odcinki badawcze (VI), miejsca pobierania próbek (VII) 

 
 Pomiary wykonałem na odcinku referencyjnym nr 1, na płycie spadowej bystrza o 
zwiększonej szorstkości (odcinek 3) i w obszarach jego oddziaływania (tj. w odcinkach nr 2, 4 i 5) (ryc. 
8). Zmierzyłem morfometryczne, fizykochemiczne, granulometryczne i hydrodynamiczne parametry 
każdego miejsca. Zbieraliśmy także dane dotyczące społeczności biologicznych. Ryby złowiliśmy 
podczas jednej serii pomiarowej, a próbki bentosowe i inne dane zebraliśmy trzy razy w odstępach 
miesięcznych, przy umiarkowanych i niskich poziomach wody. Jednorazowe pobieranie próbek 
pozwoliło na ocenę aktualnego stanu społeczności biologicznej. 
 Parametry fizykochemiczne wody zmierzyłem za pomocą sonaru wieloparametrowego YSI 
Incorporated 6600 V2. Pomiary prędkości wody na płycie spadowej bystrza o zwiększonej szorstkości 
przeprowadzono przy użyciu elektromagnetycznego młynka hydrometrycznego dla otwartych koryt 
Valeport Model 801 Flat EM Flow Meter, który pozwolił na przeprowadzanie pomiarów wody o 
napełnieniu nawet 0,25 cm. Pomiary były także wykonywane przez młynek dopplerowski FlowTracker 
i młynek elektromagnetyczny OTT Nautilus 2000. 
 Próbki podłoża dennego pobrałem w celu analizy składu granulometrycznego. W tym celu 
wykonałem analizę sitową na mokro dla ziaren i cząstek większych od 0,063 mm oraz analizę 
areometryczną dla cząstek mniejszych. 
 W każdym miejscu pobraliśmy dziesięć ilościowych próbek bentosu. Łącznie zebraliśmy 150 
próbek. Każdą próbkę bentosową zbieraliśmy za pomocą zgarniacza dennego (siatka 330 μm) na 
powierzchni 0,05 m2. Zebrane organizmy utrwaliliśmy w roztworze 4% formalinie, a następnie w 70% 
etanolu. Następnie materiał analizowaliśmy pod kątem składu taksonomicznego i liczby osobników 
każdego taksonu. Bezkręgowce zidentyfikowaliśmy przy użyciu standardowych kluczy [Nilsson 1996, 
1997, Rozkosny 1980, Tachet i in. 2002] i je policzyliśmy. Przypisanie każdemu taksonowi 
funkcjonalnej grupy żywieniowej (FFG) zależało od morfologii jamy ustnej i przydziałów FFG [Merritt i 
Cummins 2007]. Liczby taksonów zostały wykorzystane do obliczenia ich gęstości na 1 metr 
kwadratowy powierzchni dna (osobnik ∙ 1 m-2). Peryfiton podzieliliśmy na dwie kategorie: okrzemki 
(da) i glony nitkowate (fa). Dodatkowo oceniliśmy powierzchnię strumienia ocienioną roślinnością 
łęgową. Ryby złowiliśmy zgodnie z przyjętymi zasadami w ichtiobiologii, z elektrowstrząsem (Hans 
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Grassl IG600T). Złapane ryby zidentyfikowaliśmy i zmierzyliśmy (długość całkowita (TL) z dokładnością 
do 1 mm), zważyliśmy (z dokładnością do 0,1 g), a następnie uwolniliśmy w punkcie wychwytywania. 
Liczby i wagi ryb wykorzystaliśmy do obliczenia ich gęstości i biomasy na 100 metrów kwadratowych 
powierzchni obszaru (gęstość: osobniki ∙ 100 m-2, biomasa: g ∙ 100 m-2). Wskaźnik różnorodności 
Shannon-Wiener (H') zbiorowisk bentosu obliczyliśmy według równania [Magurran 2004]: ¤¥ = −∑+�y, +ln �y,        (38) 
 Analizę danych statystycznych i numerycznych przeprowadziłem za pomocą oprogramowania 
Statistica 12. Średnia gęstość głównych taksonów została porównana przy użyciu tabeli 
przypadkowości. Różnice w parametrach fizykochemicznych pomiędzy odcinkami wyznaczyliśmy za 
pomocą nieparametrycznej analizy jednoczynnikowej wariancji (test Kruskala-Wallisa) i testu Dunna. 
Istotność różnic między średnimi wartościami wskaźników hydraulicznych wykazaliśmy za pomocą 
jednostronnej analizy wariancji (ANOVA) i testu Tukeya [Zar 2010]. 
 Dane dotyczące gęstości makrobezkręgowców i FFG, a także liczebności i biomasy ryb, zostały 
przekształcone zgodnie z zależnością: ¦�V+§ + 1,. Na podstawie uzyskanych wyników opracowaliśmy 
dendrogramy w oparciu o analizę skupień metody Warda. Gęstość ryb i biomasa, a także gęstość FFG, 
przedstawiliśmy jako wartości procentowe maksymalnej gęstości taksonów w strumieniu. Dane 
przekształciliśmy przy założeniu, że maksymalna obserwowana gęstość danych taksonów wyniosła 
100%, natomiast rzeczywistą gęstość tych taksonów w pozostałych miejscach wyraziliśmy jako 
proporcję takiej wartości [Przybylski 1993]. 
 Badane bystrze było najbardziej przekształconą częścią potoku (odcinek 3), gdzie naturalne 
podłoże zostało zastąpione płytą betonową o stromym zboczu (o nachyleniu 1:2). Liczby Reynoldsa i 
Froude'a wyraźnie pokazały, że ruchy podkrytyczne i turbulentne pojawiały się nawet przy niskich 
przepływach. Pomimo nietypowych warunków, płyta spadowa bystrza nadal mogła być zamieszkana 
przez bezkręgowce bentosowe. Było to kilka grup wodnych bezkręgowców, które mogły żyć w bardzo 
szybko płynących wodach płytkich, łatwo podgrzewających się latem i na gładkim dnie. Przykładowo, 
szybki prąd wody nie był przeszkodą dla chruścików (Hydropsyche), ponieważ gładka powierzchnia 
betonu płyty spadowej była podobna do skał i dużych kamieni w górskich potokach, gdzie chruściki 
obficie występują [Bylak i in. 2009, Cardinale i in. 2004]. Larwy jętek Baetis, obecne w odcinku 3, 
pozostały na powierzchni płyty spadowej w obszarze pokrytym nitkowatymi algami (Cladophora). 
Larwy te były czasami obserwowane na powierzchni kamieni pokrytych glonami lub mchem. Innymi 
interesującymi bezkręgowcami zamieszkującymi bystrze były dorosłe nematomorpha Gordius sp. 
Zwykle występowały one w spokojniejszych odcinkach górskich potoków, wydawało się, że znalazły 
dogodne kryjówki na nitkowatych algach na płycie spadowej bystrza. 
 Górna krawędź płyty spadowej bystrza na potoku Lubeńka wystawała na wysokość 0,6 m nad 
dnem, co powodowało piętrzenie wody tworząc niewielki zbiornik z prawie stojącą wodą (odcinek 2). 
Prędkość wody wyraźnie się w tym miejscu zmniejszyła. Testy modelowe przeprowadzone przez 
Majewskiego i in. [1967] wykazały, że prędkość wody maksymalnie spadła tutaj do 25% (przy dużym 
przepływie) lub do 60% (przy niskich przepływach) w stosunku do budowli bez obecności progu 
początkowego [Kisiński i Stasiak 1971]. 
 W naturalnych górskich potokach drobne frakcje pokrywają niewielki procent dna i gromadzą 
się tylko w zatokach lub w pobliżu naturalnych przeszkód [Carter i Fend 2001, Lepori i in. 2005]. 
Sztuczne bariery są przeszkodą nie tylko dla wody płynącej, ale także dla transportowanych osadów i 
powodują gromadzenie się drobnoziarnistego materiału mineralnego [Bylak i in. 2014, Church i in. 
1987, Petts 1984]. Zamulanie koryta strumienia zmniejsza dostępne siedliska dla organizmów 
zamieszkujących dno. Muł pokrywa kamienie i żwir o jednolitej warstwie i wypełnia przestrzenie 
między kamieniami. Zamiast mozaiki siedlisk dno staje się coraz bardziej homogeniczne, a fauna 
bezkręgowa staje się mniej zróżnicowana. Na odcinku około 300 m powyżej bystrza, większość dna 
była pokryta drobnoziarnistym sedymentem. To piaszczyste podłoże było zdominowane przez larwy 
muchówek i Oligochaeta. Bogactwo taksonomiczne i ogólna gęstość były znacznie mniejsze niż w 
odcinku 1. Pokrycie kamiennego dna drobnoziarnistymi osadami spowodowało zniknięcie wielu 
taksonów fauny bezkręgowców bentosowych typowych dla potoków wyżynnych. W odcinkach takich 
zaobserwowano wycofanie gatunków związanych z kamiennym dnem, takich jak motyle, jętki i 
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chruściki, a także grupy środowiskowe, takie jak kolektory-odstraszacze i wypasacze. W potoku 
Lubeńka zmiany doprowadziły do zastąpienia społeczności litoroofilicznej zbiorowiskiem 
pelorofilnym. 
 Ponadto poprzednio dobrze natleniony odcinek przed bystrzem został przekształcony w 
strefę o znacznie niższym poziomie tlenu. Zmiany w chemii wody i strukturze substratu sprawiły, że 
ryby reofilne unikają takich miejsc [Alexandre i Almeida 2010, Bash i in. 2001]. W przypadku potoku 
Lubeńka, odcinek 2 bezpośrednio przed bystrzem charakteryzował się najmniejszą ilością gatunkową 
ryb. Pstrągi potokowe rzadko wystepowały, pomimo dużej głębokości i potencjalnej liczby kryjówek. 
Często to nie wystarczało, szczególnie w przypadku braku jedzenia. Dorosłe pstrągi potokowe 
wymagają obecności małych ryb [Jensen i in. 2008], których nie stwierdzono lub miały bardzo małą 
gęstość występowania. Benthos jest kolejnym ważnym źródłem pokarmu dla pstrąga żyjącego w 
wodach płynących. Podobnie jak inne łososiowate, pstrągi są powszechnie określane jako wizualne 
dryfujące karmniki, polegające na wzrokowym wykrywaniu i przechwytywaniu dryfującej ofiary 
[Conallin i in. 2012, Keenleyside 1962, Watz i in. 2014]. W stagnującej wodzie, obserwowaliśmy 
bardzo mało dryfującej fauny, a społeczność pelorefiliczna kolonizująca dno nie mogła być 
pochłaniana przez pstrągi ze względu na specyficzną technikę żywienia. Drobny sedyment 
niekorzystnie wpływał na rozwój jaj i wylęgu ryb, a więc dno pokryte takim osadem nie nadawało się 
do rozmnażania gatunków litofilnych. 
 Poniżej stopni, progów i bystrzy, drobniejszy materiał jest wypłukiwany, a koryto potoku 
głębiej wnika w podłoże [Anderson i in. 2015, Radecki-Pawlik i in. 2014]. Poniżej bystrza o 
zwiększonej szorstkości erozja została zatrzymana. Liczby Froude'a i Reynoldsa zmniejszyły się do 
nadkrytycznego i laminarnego przepływu wody, w przeciwieństwie do płyty spadowej, gdzie 
przepływ był podkrytyczny i burzliwy. Dolna część płyty spadowej bystrza (odcinek 4) była częściowo 
wypełniona drobnym żwirem i piaskiem, niestabilnym siedliskiem dla bezkręgowców bentosowych, 
ponieważ burzliwe ruchy wody powodowały przesuwanie drobnych cząstek na dnie, nawet podczas 
niskich stanów wód. Drobny osad na dnie dolnej części płyty spadowej jest bardziej podatny na 
transport podczas umiarkowanych i wysokich przepływów, szczególnie podczas tworzenia się skoku 
hydraulicznego i w silnie turbulentnych warunkach. Pomiary hydrodynamiczne wykazały, że energia 
kinetyczna płynącej wody była tak rozproszona, że wymycie i odsłonięcie płyty spadowej nie 
następowało. Ten niestabilny habitat był uboższy pod względem liczby bezkręgowców kolonizujących 
i był zdominowany przez taksony związane ze społecznością psammorofilną. 
 W potokach górskich nie przekształconych przez człowieka, dno składa się z kamieni i żwirów 
o różnych rozmiarach [Wyżga i in. 2009]. Takie podłoże jest najbardziej stabilne i oferuje wiele 
kryjówek dla zoobentosu i charakteryzuje się bardzo zróżnicowaną fauną [McIntosh i in. 2002, 
Merritt i Cummins 2007]. W potoku Lubeńka społeczność bezkręgowców dennych 
charakterystycznych dla strumieni wyżynnych zamieszkiwała tylko odcinek 1 i posiadała najwyższą 
wartość indeksu Shannona-Wienera. Inne miejsca charakteryzowały się zmienioną fauną 
bezkręgowców, w skutek obecności płyty spadowej bystrza. Zmiany w społeczności bentosowych 
makrobezkręgowców były ściśle związane ze spadkiem bioróżnorodności i zmianami częstotliwości 
FFG. 
 Bystrze o zwiększonej szorstkości typu Peterki zakłócało ekosystem potoku i zmieniało 
warunki dla organizmów na stosunkowo długim odcinku. Skala tego wpływu była w dużej mierze 
spowodowana dużym rozmiarem obiektu w stosunku do wielkości potoku. W obszarze 
bezpośredniego oddziaływania bystrza drastycznie zmieniły się parametry hydrauliczne, co 
pociągnęło za sobą utworzenie trzech nowych odrębnych siedlisk. Dobrze izolowana betonowa płyta 
spadowa miała obfity peryfiton z kilkoma nitkowatymi algami, zapewniając odpowiednie 
mikrosiedliska dla niektórych bezkręgowców. Bezkręgową bentosową społeczność można nazwać 
wyjątkowo litoroofilną. Zamulone stanowisko górne (odcinek 2), z prawie stagnującą wodą, było 
jednorodnym środowiskiem z ubogą fauną. W związku z tym bezkręgowce utworzyły społeczność 
pelorofilną. Dolna część płyty spadowej bystrza tworzyła rzadkie siedlisko odpowiadające naturalnym 
potokom wyżynnych, gdzie tylko niektóre grupy bezkręgowców mogły przetrwać. Natomiast ryby w 
tym odcinku były liczniejsze, gromadząc się bezpośrednio przed przeszkodą / budowlą. Efekty po obu 
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stronach (stanowisko górne / dole) budowli nie były równe, a ich zasięg wykraczał daleko poza 
bezpośrednie sąsiedztwo obiektu. W szerszej skali spowodowało to zmniejszenie dostarczania 
sedymentu z górnej części potoku, ale przede wszystkim przerwało ekologiczną ciągłość potoku, co 
najbardziej negatywnie wpłynęło na faunę ryb. Populacje ryb na stanowisku górnym zostały 
wyizolowane (brak możliwości migracji wyrównawczej, zagrożenie chowu wsobnego), podczas gdy te 
ze stanowiska dolnego zostały zablokowane podczas migracji w górę rzeki, a także do dopływów 
potoku (czyli do miejsc żerowania i tarła). 
 Powszechnie wiadomo, że budowle hydrotechniczne przyczyniają się do zmian w 
hydraulicznej charakterystyce rzeki i mają wpływ na jej biocenozę. Ze względu na znaczącą rolę rzek 
w środowisku bardzo ważne jest ich zabezpieczenie. Bystrze o zwiększonej szorstkości typu Peterki na 
rzece Lubeńka wydaje się być przykładem nieprzemyślanej interwencji człowieka, która negatywnie 
wpłynęła na ekosystem rzeczny. Mimo to zdecydowano się ponieść duże koszty na renowację 
obiektu, a nie na jej usunięcie lub przynajmniej na budowę przepławki dla ryb. Zastosowanie tych 
budowli powinno ograniczać się tylko do sztucznych kanałów ściekowych lub przelewów awaryjnych 
na zbiornikach retencyjnych. W korytach potoków i rzek, ten rodzaj bystrza o zwiększonej szorstkości 
powoduje drastyczne i praktycznie nieodwracalne zmiany w ekosystemie. Zgodnie z Ramową 
Dyrektywą Wodną, gospodarowanie wodami powierzchniowymi nie może przyczynić się do 
pogorszenia jakiegokolwiek ekosystemu wodnego [E.1.7]. 
 Kontynuując badania związane z oddziaływaniem bystrzy o zwiększonej szorstkości na faunę 
wodą przeprowadziłem kolejne badania we współpracy z Katedrą Ekologii i Biologii Środowiska 
Uniwersytetu Rzeszowskiego i Pracownią Ekspertyz i Badań Ichtiologicznych PEBI Sp. z o.o. [E.1.8]. 
Badania zostały przeprowadzone na narzutowym bystrzu o zwiększonej szorstkości usytuowanym w 
korycie potoku Porębianki. W badaniach przeanalizowałem trzy przekroje, które znajdowały się w 
górnej, środkowej i dolnej części płyty spadowej bystrza. Dla wszystkich przekrojów wykonałem 
pomiary geodezyjne powierzchni dna i poziomu wody przy użyciu tachimetru Topcon GTS-226 i 
Topcon Total Station GTS-105N. Pomiary hydrodynamiczne wykonałem w tych samych miejscach 
przy trzech przepływach: niskim (Q = 1,15 m3 ∙ s-1), średnim (Q = 2,40 m3 ∙ s-1) i wysokim (Q = 3,50 m3 ∙ 
s-1). Pomiary prędkości wody wykonałem za pomocą młynka elektromagnetycznego Valeport Model 
801 Flat EM Flow Meter. Dla każdej lokalizacji pomiarowej, dane zostały zebrane w odniesieniu do 
głębokości i prędkości wody. W zależności od głębokości, zmierzyłem od jednego do czterech 
punktów w danym profilu pomiarowym. Ponadto, zmierzyłem parametry geometryczne płyty 
spadowej bystrza, tj. szerokość i długość szczelin miedzy głazami. 
 Próbki ryb pobieraliśmy na dwóch stanowiskach: górnym i dolnym bystrza. Odcinek powyżej i 
poniżej budowli miał stosunkowo niezakłócone środowisko, z szybko płynącą wodą i żwirowo-
kamienistym podłożem. Na każdym stanowisku badawczym pobieraliśmy próby na odcinku 150 m za 
pomocą jednokrotnego rażenia prądem elektrycznym. Ryby złapaliśmy za pomocą plecaka 
elektrycznego (Hans Grassl IG600T). Złapane ryby zostały zidentyfikowane i zmierzone, a następnie 
uwolnione w miejscu wychwytywania. Wykonaliśmy pomiary morfometryczne dorosłych czterech 
gatunków ryb występujących w potoku Porębianka, tj. pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario), 
strzebli potokowej (Phoxinus phoxinus), brzany karpackiej (Barbus carpathicus), śliza pospolitego 
(Barbatula barbatula). Obliczyliśmy także gęstość występowania osobników na łowionym odcinku o 
powierzchni 100 m2 (indeks 100-2) Zmierzyliśmy całkowitą długość (�¨), standardową długość ciała 
(w©¨), maksymalną wysokość (�©¤) i szerokość ciała (�©ª) oraz szerokość głowy (¤ª) dla 
trzydziestu osobników z każdego gatunku. W badaniu uwzględniliśmy także głowacza pręgopłetwego 
(Cottus poecilopus) i troć wędrowną (Salmo trutta m. trutta), które historycznie występowały w tym 
potoku. Osobniki głowacza pręgopłetwego zmierzyliśmy w innym potoku karpackim, natomiast 
parametry morfometryczne troci wędrownej pochodziły z publikacji Bartela [2000]. Wszystkie 
analizowane gatunki ryb różniły się między sobą wielkością ciała, gdyż pstrąga potokowego i troć 
wędrowną można zaliczyć do gatunków dużych, brzanę karpacką do średnich, zaś strzeblę potokową, 
śliza pospolitego i głowacza pręgopłetwego do gatunków ryb małych. Gatunki te różniły się także 
preferencjami co do miejsc występowania w potoku i wydajnością pływania. Przykładowo, ryby 
łososiowate (np. pstrąg potokowy, troć wędrowna) dobrze radzą sobie z silnym prądem wody i 
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przeszkodami [Ovidio i in. 2007], zaś małe ryby (np. głowacz pręgopłetwy) gorzej radzą sobie z silnym 
prądem wody, więc mogą szukać schronienia w przydennej warstwie, gdzie prędkość wody jest 
zazwyczaj mniejsza niż w środkowej i podpowierzchniowej strefie [Blaxter i Dickson 1959, Blaxter 
1969]. 
 Analizy danych statystycznych i numerycznych przeprowadziłem za pomocą oprogramowania 
Statistica 12. Dane geometryczne i hydrodynamiczne miejsc pomiarowych wykorzystałem do analizy 
skupień. Różnice w średniej głębokości wody (h), prędkości maksymalnej (Vmax) i minimalnej (Vmin) 
pomiędzy rodzajami miejsc pomiarowych analizowałem za pomocą jednostronnej analizy wariancji 
(ANOVA) i testu wielokrotnego zakresu Duncana. Analizy przeprowadziłem dla każdego z trzech 
przepływów. Do oceny jednorodności wariancji zastosowałem test Brown-Forsythe [Zar 2010]. 
 Na każdym etapie opracowywania modelu przepuszczalności w analizie wykorzystaliśmy 
wszystkie złowione gatunki ryb oraz wszystkie gatunki ryb, które historycznie występowały w rzece. 
Obliczenia wymagań poszczególnych gatunków ryb w odniesieniu do korytarza migracyjnego na 
bystrzu o zwiększonej szorstkości oparliśmy na średnich parametrach morfometrycznych dorosłych 
ryb i równaniach zaproponowanych przez DWA [2014]: 
� minimalna długość szczelin: ¨�y� = 3 ∙ �¨y	
��, 
� minimalna szerokość szczelin: ª�y� = 6 ∙ �©ªy	
��, 
� minimalna głębokość wody: ¤�y� = 2,5 ∙ �©¤y	
��, 
� dla głowacza pręgopłetwego (Cottus poecilopus), zamiast wskaźnika �©ª, wzięliśmy do 

obliczeń najszerszy punkt ciała, tj. szerokość głowy ¤ª. 
 Parametry hydrodynamiczne (tj. maksymalna i minimalna prędkość wody) wymagane przez 
pływające ryby, niezbędne do modelowania przepuszczalności bystrza dla ryb, zostały zaczerpnięte z 
DWA [2014] i Gebler [1991] i wyniosły one: 1,0 m ∙ s-1 dla strzebli potokowej (Phoxinus phoxinus), 
głowacza pręgopłetwego (Cottus poecilopus) i śliza pospolitego (Barbatula barbatula), 1,5 m ∙ s-1 dla 
brzany karpackiej (Barbus carpathicus) i 2,0 m ∙ s-1 dla troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta) i 
pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario). W dwóch analizowanych odcinkach koryta potoku 
złowiliśmy 442 ryby o łącznej masie 7047 gramów. 
 Na płycie spadowej bystrza o zwiększonej szorstkości w szczelinach między głazami 
obserwowałem naturalną depozycję i klinowanie się ziaren żwiru transportowanego przez wodę. W 
dolnym i środkowym przekroju około 55% szczelin było zaszutrowanych, a w górnym przekroju około 
66%. W związku z tym, głębokość szczelin była mniejsza niż na początku istnienia budowli. 
Zmniejszenie głębokości szczelin spowodowało także zmniejszenie ich napełnienia, co szczególnie 
przy przepływie niskim było zjawiskiem niekorzystnym dla migrujących ryb. 
 Na stanowisku górnym najczęściej występowała strzebla potokowa, która stanowiła 57% 
złowionych ryb, a gęstość 22,5 osobniki na 100 m2. Udział pstrąga potokowego wynosił 21,5%, a śliza 
pospolitego i brzany karpackiej odpowiednio 15,6% i 5,9%. Na stanowisku dolnym udział strzebli 
potokowej i pstrąga potokowego był podobny, wynosząc odpowiednio 44,9% i 41%. Gęstość pstrąga 
potokowego wyniosła 14 osobników na 100 m2, co było wyraźnie mniejszą wartością niż na 
stanowisku górnym. Dla gatunków ryb zaliczanych do małych, takich jak: strzebla potokowa, śliz 
pospolity i głowacz pręgopłetwy, średnia standardowa długość ciała (w©¨) i średnia całkowita długość 
(�¨) zmieniała się odpowiednio od 76,5 do 118,0 i od 63,7 do 116,6 cm. Długość brzany karpackiej 
wyniosła od 15,3 do 22,5 cm, zaś pstrąga potokowego od 21,6 do 24,9 cm. 
 Z przeprowadzonych badań wynika, że minimalne wymagania dotyczące szerokości i długości 
poszczególnych odcinków korytarza migracyjnego zostały spełnione we wszystkich punktach 
pomiarowych dla strzebli potokowej, śliza pospolitego, głowacza pręgopłetwego, pstrąga 
potokowego i brzany karpackiej. Tylko jedno miejsce pomiarowe spełniało wymagania troci 
wędrownych. Żadne z 31 stanowisk pomiarowych zlokalizowanych na głazach nie spełniało wymagań 
dla troci wędrownych. Niektóre obiekty pomiarowe usytuowane na głazach spełniały wymagania 
mniejszych gatunków (strzebla potokowa, brzana karpacka, głowacz pręgopłetwy) przy niskim i 
średnim przepływie. W przypadku tych gatunków ryb tylko podczas przepływów wyższych, miejsca 
nad głazami były przydatne do migracji, a warunki hydrodynamiczne nie powodowały przerwania 
drożności. Parametry geometryczne i hydrodynamiczne w obniżeniu koncentrującym strugę wody 
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były nieodpowiednie dla wszystkich gatunków ryb. Tylko w trzech przypadkach przy niskim 
przepływie w górnym przekroju pomiary wykazały dostępność miejsc dla ryb. Parametry 
geometryczne i hydrodynamiczne w szczelinach były zwykle odpowiednie dla ryb, szczególnie 
podczas niskiego i średniego poziomu wody. 
 Ryby zazwyczaj unikają przepływów z nieprzewidywalnymi wahaniami dużych prędkości lub 
cechami przepływu w skali przestrzennej i czasowej zakłócającymi trajektorie pływania [Enders i in. 
2003]. Ryby żyjące w wodach płynących szukają pewnych struktur, takich jak ziarna 
ponadwymiarowe i gruby rumosz roślinny, aby skorzystać z ostoi prędkości [deGraaf i Bain 1986]. 
Bystrze o zwiększonej szorstkości ostatecznie nie jest siedliskiem dla ryb, ale tylko miejscem 
okresowo używanym podczas wędrówek w górę. Obecność łańcucha basenów wypoczynkowych 
powinna być brana pod uwagę przy projektowaniu większości rodzajów przejść dla ryb. Takie 
zbiorniki są niezbędne dla ryb, aby zapobiec całkowitemu wyczerpaniu, ponieważ pływanie 
beztlenowe charakteryzujące się ekstremalnym wydatkowaniem sił, może być utrzymywane tylko 
przez kilka sekund [Yagci 2010, Weibel i Peter 2013]. 
 Bystrza o zwiększonej szorstkości na potoku Porębianka oferują kilka miejsc odpoczynku, ale 
tylko w szczelinach znajdujących się w bocznych strefach. Pomiary hydrauliczne, wykonane w różnych 
warunkach przepływu na płycie spadowej bystrza, ujawniły nadmierne prędkości w miejscu 
koncentracji strugi. Centralne obniżenie płyty spadowej koncentrujące przepływ powinno być 
głównym korytarzem migracyjnym w okresie niskiego poziomu wody, jednakże warunki są podobne 
do tych występujących w korycie uregulowanym. Odległość, na jaką ryba może pływać w kierunku 
przeciwnym do przepływu wody, przy stałym wysiłku zmniejsza się wraz ze wzrostem prędkości 
wody. Bariery prędkości, które przekraczają fizjologiczne lub behawioralne możliwości ryb, określają 
granice dystrybucji ich populacji [Haro i in. 2004, Weibel i Peter 2013]. Dlatego dramatyczna 
degradacja ichtiofauny występuje w regulowanych kanałach w wyniku wzrostu prędkości przepływu i 
utraty różnych siedlisk ryb [Bylak i in. 2009]. Ryby na płycie spadowej bystrza mogły prawdopodobnie 
odpoczywać w bocznych częściach bystrza, czyli w szczelinach między głazami. Obszary o niskiej 
prędkości za głazami w przejściu dla ryb mogły być potencjalnie wykorzystywane do odpoczynku lub 
przygotowania do silnego wstępnego startu przez ryby łososiowate. 
 Ponadto, heterogeniczne siedliska w korycie naturalnego potoku oraz złożone struktury 
fizyczne, takie jak duże zdrewniałe szczątki, zapewniają osłonę i izolację od ptaków drapieżnych 
[Helfman 1981] czego nie zapewnia bystrze o zwiększonej szorstkości na Porębiance. Ptakiem 
drapieżnym stanowiącym największe zagrożenie dla ichtiofauny górskich potoków w Karpatach jest 
bocian czarny Ciconia nigra (L.) [Hampl i in. 2007]. Można stwierdzić, że priorytetem w budowie 
bystrza o zwiększonej szorstkości nie jest stworzenie potencjalnego siedliska dla ryb, zaś 
podstawowym oczekiwanym rezultatem jest utrzymanie lub przywrócenie drożności potoku, co ma 
kluczowe znaczenie dla zachowania dobrego stanu ekosystemu płynących wód. Przepuszczalność 
układu rzecznego jest szczególnie ważna dla ryb dwuśrodowiskowych, np. łososia i troci, 
powracających do potoków w celu tarła. Pstrąg migrujący w zlewni Raby, w tym do Porębianki w celu 
odbycia tarła, zniknął po podzieleniu korytarzy migracyjnych zaporami. Próby przywrócenia łączności 
podjętej w ostatnich latach dają jednak szansę na przywrócenie jego populacji. Jak wykazałem, nawet 
małe obiekty, takie jak bystrza o zwiększonej szorstkości typu narzutowego znajdujące się na 
Porębiance, mogą stanowić przeszkodę nie do pokonania dla troci wędrownej. Przeprowadzone 
analizy wskazały na duży brak możliwości migracji troci wędrownej po płytach spadowych bystrzy o 
zwiększonej szorstkości w korycie potoku Porębianka. 
 Drożne korytarze migracyjne są również wymagane przez gatunki potamodromiczne [Benitez 
i in. 2015]. Dorosłe pstrągi potokowe wykorzystują żwirowe odcinki w górnych częściach potoków 
górskich jako siedliska do rozrodu [Wooton 1998]. Pstrąg potokowy jest jednak zazwyczaj bardzo 
mobilny również poza okresem tarła [Ovidio i Philippart 2002]. Obfitość pstrąga potokowego w 
Porębiance jest wysoka, ale prawdopodobnie w dużej mierze w wyniku stałego zarybiania. Jego 
gęstość powyżej bystrza była dwukrotnie mniejsza niż poniżej budowli. Przykład kolejnego potoku 
karpackiego, w którym nie przeprowadzono zarybiania, pokazuje, że nawet jedna niedrożna bariera 
może doprowadzić do zniknięcia gatunku wzdłuż całego strumienia [Kukuła 2006]. Nawet ryby nie-
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łososiowate i te o małych rozmiarach ciała migrują, np. w przypadku tarła lub sezonowego 
schronienia [Baras i in. 1994, Lucas i Batley 1996]. 
 Trudno jednoznacznie określić przyczynę zniknięcia głowacza pręgopłetwego w Porębiance. 
Mogło to być spowodowane infrastrukturą hydrotechniczną w potoku prowadzącą do zakłócenia 
ciągłości ekologicznej i zanikania części siedlisk. W innych karpackich potokach spiętrzonych przez 
bobrowe tamy stwierdzono ujemne korelacje między głowaczem pręgopłetwym a liczebnością 
bobrowych tam [Bylak i in. 2014]. Stwierdzono również, że ryby z rodziny głowaczy są bardzo 
wrażliwe na bariery migracyjne o wysokości 20 cm i większej. Gatunki te zazwyczaj nie są 
uzupełniane, a zatem wskazują na naturalny rozkład, co jest sytuacją przeciwną w stosunku do 
pstrągów, które są regularnie uzupełniane [Utzinger i in. 1998]. 
 Życiowe potrzeby populacji ryb nie mogą być zaspokojone przez jedno środowisko [Lucas i 
Baras 2001, Bylak i Kukuła 2018]. Zmusza to ryby do ruchu i poszukiwania różnych siedlisk [Binder i 
in. 2011, Bylak i in. 2014]. Konieczne jest zatem zapewnienie rybom możliwości swobodnej migracji w 
górnym i dolnym biegu rzeki [Alexandre i Almeida 2010]. Jeżeli bariery migracyjnej nie można 
rozmontować, należałoby ją zmienić w sposób zapewniający możliwość migracji [Tummers i in. 2016]. 
Takie rozwiązanie zastosowano w korycie potoku Porębianka, gdzie stare i niedrożne stopnie wodne 
zastąpiono bystrzami o zwiększonej szorstkości. Założone cele dotyczące drożności budowli nie 
zostały jednak w pełni spełnione. Koncentracja przepływu w centralnej części płyty spadowej bystrza 
okazała się całkowicie nieprzepuszczalna dla ryb poruszających się w górę rzeki. Głównym 
parametrem powodującym niedrożność tego elementu była prędkość przepływu wody, której 
wartości były zbyt wysokie, często powyżej 2 m ∙ s-1. Szczeliny między głazami zlokalizowane w 
bocznych częściach płyty spadowej bystrza przeważnie były przepuszczalne dla wszystkich 
analizowanych gatunków ryb przy średnim przepływie, z wyjątkiem pstrąga. W okresie wysokiego 
przepływu, liczba przepuszczalnych szczelin była niższa. Z kolei przy niskich poziomach wody, niektóre 
szczeliny mogą stać się pułapkami ekologicznymi, gdyż nie miały one zapewnionej ciągłości / 
połączenia z innymi szczelinami, stanowiąc obszar bezodpływowy. Zjawisko to mogło być 
największym zagrożeniem dla małych ryb. Ponadto, w wyniku naturalnej akumulacji żwiru w 
szczelinach, głębokość wody może się zmniejszyć, co byłoby zjawiskiem niekorzystnym dla 
poruszających się ryb. Może to także spowodować zmniejszenie chropowatości całego obiektu, a w 
konsekwencji zmniejszenie rozproszenia energii płynącej wody. Dane z lat ubiegłych pokazują, że 
poziom wody w potoku Porębianka jest czasami znacznie niższy niż w badanym okresie. Może to 
często prowadzić do całkowitej utraty drożności bystrza i całego dolnego odcinka potoku, zwłaszcza 
że 25 takich budowli jest obecnych na odcinku 4 km, a negatywne oddziaływanie jest 
zwielokrotnione. 
 Większość badań dotyczących wydajności pływackiej ryb wykorzystuje badania laboratoryjne 
[Blaxter i Dickson 1959, Castro-Santos 2005, Langerhans i Reznick 2010, Muraoka i in. 2017], które są 
bardzo uproszczone w porównaniu do istniejącej sytuacji w terenie. Sytuacja występująca w naturze 
jest bardziej skomplikowana, ponieważ wynika z wzajemnego oddziaływania wielu składników, tj. 
głównie parametrów hydrodynamicznych płynącej wody, różnych obiektów obecnych w korycie, 
indywidualnych zdolności i cech poszczególnych gatunków. Dlatego niektóre osobniki mogą dobrze 
sobie radzić w warunkach, w których nie powinny być w stanie poradzić sobie zgodnie z obliczeniami 
hydrotechnicznymi lub odwrotnie [Viedeler 1993, Pavlov i in. 2000, Laio 2007]. Moje badania 
dowodzą, że każda struktura mająca na celu umożliwienie przejścia ryb powinna być dokładnie 
oceniona na etapie projektowania. Ocena przydatności struktur ułatwiających ruch ryb w nurcie 
powinna uwzględniać różnice poszczególnych gatunków ryb w możliwościach i sposobach 
pokonywania przeszkód, wynikających ze struktury ciała i techniki pływania. Należy wziąć pod uwagę 
nie tylko gatunki występujące obecnie w korycie potoku, ale także te zarejestrowane w przeszłości. 
Tylko wtedy możliwa będzie skuteczna rewitalizacja płynących ekosystemów wodnych. Należy 
również zwrócić uwagę na konieczność monitorowania bystrza po jego wykonaniu w terenie w celu 
oceny jego pracy hydraulicznej (dobre rozpraszanie energii kinetycznej wody) i ekologicznej 
(zapewnienie drożności dla migrujących ryb) [E.1.8]. 
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7.5.5. Wskazanie najważniejszych osiągnięć cyklu publikacji stanowiącej podstawę 

postępowania habilitacyjnego 

  
 Za najważniejsze osiągnięcia, uzyskane w cyklu publikacji pt. „Wpływ bystrzy o zwiększonej 
szorstkości na warunki hydrodynamiczne, geomorfologiczne i biologiczne koryta rzecznego”, które 
stanowią zarazem odpowiedź na postawione hipotezy badawcze i mogą stanowić mój wkład w 
rozwój dyscypliny ochrona i kształtowanie środowiska uważam: 
1. Poprzeczne budowle hydrotechniczne zwanymi bystrzami o zwiększonej szorstkości powodują 

zróżnicowanie parametrów hydrodynamicznych koryta cieku. Rozkład parametrów 
hydrodynamicznych na płycie spadowej bystrza może świadczyć o jej prawidłowym 
zaprojektowaniu i wykonaniu, jeżeli wartości parametrów hydrodynamicznych w korycie 
rzecznym powyżej i poniżej budowli są porównywalne. Świadczy to o prawidłowym rozpraszaniu 
energii przepływającej wody na płycie spadowej bystrzy (i na niecce wypadowej, która jest 
elementem opcjonalnym). Ponadto poprzeczna symetria wartości parametrów 
hydrodynamicznych występująca na bystrzu o zwiększonej szorstkości może także świadczyć o 
jego prawidłowym wykonaniu. Najwyższe wartości parametrów hydrodynamicznych występują 
na płytach spadowych budowli, a dokładniej w miejscu obniżenia koncentrującego przepływającą 
strugę cieczy. Również wysokie wartości parametrów hydrodynamicznych, chociaż już znacznie 
niższe niż w miejscu koncentracji przepływu, można uzyskać na niektórych głazach, które budują 
płytę spadową obiektu. Z kolei najniższe wartości można zaobserwować w szczelinach pomiędzy 
głazami. Niskie wartości prędkości płynącej wody w szczelinach płyty spadowej bystrza powinny 
umożliwić wędrówkę makrobentosu i rybom wzdłuż budowli oraz uniemożliwić ich wymywanie 
[E.1.1, E.1.3]. Dlatego uważam, że postawiona hipoteza 1.1 jest prawdziwa (por. rozdz. 7.3). 

2. Bystrza o zwiększonej szorstkości powodują odtwarzanie się łach korytowych i roztokowanie 
koryta rzecznego. Zakres i skala tych procesów zależy od wielkości budowli, typu konstrukcyjnego 
obiektu, szerokości koryta rzecznego oraz sedymentu zalęgającego w dnie koryta. 
 Elementem konstrukcyjnym, który najbardziej oddziałuje na hydrodynamikę i geomorfologię 
koryta jest obniżenie w płycie spadowej bystrza, które często jest wykonywane w celu 
zapewnienia ciągłości ekologicznej pomiędzy stanowiskiem górnym i dolnym, szczególnie przy 
stanach niżówkowych. Element ten charakteryzuje się także mniejszą szorstkością, niż pozostała 
część płyty spadowej - pomimo iż jest wykonany z kamienia łamanego, który jest ułożony w ten 
sposób, że nie stwierdza się występowania szczelin. W związku z tym, zmniejszona szorstkość w 
stosunku do całego obiektu oraz skoncentrowanie przepływu powodują, że woda płynie z bardzo 
dużą prędkością nawet przy stanach średnich i niskich, a następnie wpływa do koryta ze znaczną 
prędkością. Powoduje to zazwyczaj niekorzystne zmiany geomorfologiczne na stanowisku dolnym 
w postaci liniowej erozji dennej występującej na znacznej długości koryta. 
 Boczne części płyty spadowej charakteryzują się większą szorstkością, gdyż są zbudowane z 
głazów łamanych ułożonych od siebie w pewnej odległości tak, aby pomiędzy nimi występowały 
szczeliny. W szczelinach tych płynie woda, jednak z niską prędkością, gdyż naprzemianległe 
ułożenie kamieni powoduje tamowanie i hamowanie wody, która później musi opłynąć kolejny 
głaz. Przy stanach średnich poziom wody wychodzi powyżej szczelin rozlewając się na głazy i całą 
szerokość bystrza. Wtedy, na powierzchni głazów budujących płytę spadową, prędkości 
przepływu były wyższe niż w szczelinach. Woda wypływająca do koryta z bocznych części płyty 
spadowej spada w dół i ruchem wirowym tworzy kotły eworsyjne. Zjawisko to jest szczególnie 
nasilone podczas wezbrań i w sytuacji, gdy elewacja dna na stanowisku dolnym znajduje się 
poniżej elewacji dolnego krańca płyty spadowej. Wartości parametrów hydrodynamicznych w 
kotłach są bardzo niskie. Sugeruje to, że mogą one być dobrą kryjówką i miejscem spoczynku dla 
migrujących w górę rzeki ryb. Wtedy ryby mogą w nich odpoczywać i nabierać sił fizycznych przed 
pokonaniem przeszkody. Stąd z jednej strony nie powinny być one zasypywane. Jednakże z 
drugiej strony, głęboki dół rozmycia stanowi potencjalne niebezpieczeństwo dla stabilności 
budowli. W związku z tym drugim aspektem, doły te należy zasypywać. Często na dnie kotłów 



Załącznik nr 2: Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych… 

- 61 - 
 

eworsyjnych można zauważyć głaz, który wcześniej budował bystrze o zwiększonej szorstkości, a 
który podmyty stracił swoją stabilność, przewrócił się i wpadł do dziury eworsyjnej. W związku z 
tym, najbardziej rozsądnym byłoby kotwić przynajmniej ostatni rząd głazów znajdujących się na 
budowli. Ponieważ boczne części płyty spadowej charakteryzują się dużą szorstkością (głazy 
wystają ponad dno szczelin na wysokość do 0,5 m, choć nieliczne szczeliny są głębsze), woda z 
bocznych części wypływa z bystrza o wiele wolniej niż z obniżenia koncentrującego strugę wody. 
W związku z tym, jej siła erozyjna oddziałuje tylko punktowo, tylko w kotłach eworsyjnych, zaś za 
nimi często tworzą się łachy korytowe. 
 Oddziaływanie całej budowli (uwzględniając zarówno części boczne, jak i obniżenie) 
powoduje powstawanie w bocznych części koryta kotłów eworsyjnych, za którymi tworzą się 
żwirowe łachy korytowe, zaś w środkowej części często dochodzi do liniowej erozji dennej na 
znacznej odległości. W związku z tym, pomiędzy dwiema bocznymi łachami korytowymi może 
dojść do kanalizacji przepływu. Pomimo nielicznych niedogodności związanych z występującą w 
pewnych miejscach koryta erozją denną, narzutowe bystrza o zwiększonej szorstkości roztokują 
koryto rzeczne i powodują agradację sedymentu rzecznego. Roztokowanie koryta jest szczególnie 
widoczne na stanowisku górnym, gdzie występują dogodniejsze warunki sedymentacyjne niż na 
stanowisku dolnym [E.1.2]. Dlatego uważam, że postawiona hipoteza 1.2 jest prawdziwa (por. 
rozdz. 7.3). 

3. Model CCHE2D nie powinien być wykorzystywany do modelowania numerycznego transportu 
rumowiska wleczonego w korycie rzecznym z zabudową w postaci bystrzy o zwiększonej 
szorstkości. Może nie być skutecznym narzędziem do symulowania i prognozowania wielkości 
rozmycia dna rzecznego. Przewidywanie zjawisk erozji (szczególnie rozmycia tuż poniżej budowli), 
transportu i depozycji osadów korytowych oraz obliczania intensywności transportowanego 
rumowiska w korycie żwirowym za pomocą modelu numerycznego CCHE2D, daje wyniki, które 
mogą być niezgodne z obserwacjami terenowymi oraz prognozami uzyskanymi za pomocą 
podejścia klasycznego. Model numeryczny CCHE2D może jednak służyć tylko i wyłącznie do 
symulowania warunków hydrodynamicznych w korycie rzecznym przegrodzonym budowlą 
hydrotechniczną [E.1.3]. Dlatego uważam, że postawiona hipoteza 1.3 nie jest prawdziwa (por. 
rozdz. 7.3). 

4. Obliczanie maksymalnej teoretycznej głębokości rozmycia dna poniżej bystrzy o zwiększonej 
szorstkości przy użyciu większości formuł empirycznych uzyskanych w toku badań 
laboratoryjnych powoduje otrzymywanie wyników niedokładnych i niezgodnych z obserwacjami 
rzeczywistymi, bez względu przy jakich typach konstrukcyjnych bystrzy będą stosowane. 
Najlepsze wyniki dają wzory Pagliary, Ślizowskiego i Chividiniego, dlatego te wzory proponuję 
stosować do obliczenia i prognozowania maksymalnej głębokości rozmycia dna rzecznego [E.1.4]. 
Dlatego uważam, że postawiona hipoteza 1.4 jest częściowo prawdziwa (por. rozdz. 7.3). 

5. W trakcie badań terenowych i laboratoryjnych w korycie hydraulicznym, opracowałem wzór 
empiryczny na maksymalną teoretyczną głębokość rozmycia: 

S�<Y = 0,912S� ∙ ¡1 + ©.£
�,A�

 

Wykazałem, że wzór ten może być stosowany do prognozowania rozmyć dna rzecznego poniżej 
bystrzy o zwiększonej szorstkości, które znajdują się na zakolu rzeki. Udowodniłem 
doświadczalnie, że proponowany wzór dobrze prognozuje rzeczywiste dane terenowe i może być 
uważany za wiarygodne narzędzie do przewidywania rozmyć dna poniżej tego rodzaju budowli 
[E.1.5]. Dlatego uważam, że postawiona hipoteza 1.5 jest prawdziwa (por. rozdz. 7.3). 

6. Relacje funkcjonalne między głębokością rozmycia dna i powiązanymi z nimi parametrami 
uzyskane za pomocą analizy regresji i metod uczenia maszynowego - programowaniu ekspresji 
genów, określa formuła: ��«: = −0,39 �«:¬ "�,�' + L¤@]�«:@'�N
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Powyższy wzór jest jednym z trzech wzorów uzyskanych przeze mnie do obliczania i 
prognozowania rozmycia dna rzecznego poniżej bystrzy o zwiększonej szorstkości, jednak o 
najwyższej dokładności przewidywania i najmniejszej niepewności. Błędy prognozowania i 
niepewności związane z wzorem GEP (programowanie ekspresji genów) były znacznie mniejsze 
niż te związane ze wszystkimi istniejącymi modelami empirycznymi. Powyższy wzór ma charakter 
uniwersalny, czyli może być stosowany do obliczania rozmycia dna rzecznego poniżej różnych 
konstrukcji bystrzy o zwiększonej szorstkości [E.1.6]. Dlatego uważam, że postawiona hipoteza 
1.6 jest prawdziwa (por. rozdz. 7.3). 

7. Konstrukcje bystrzy o zwiększonej szorstkości typu Peterki niekorzystnie wpływają na ekosystem 
potoku, co przejawia się w obecności betonowej płyty spadowej o bardzo dużym nachyleniu, 
obecności betonowych szykan, podniesieniem niwelety przelewu powyżej elewacji dna 
stanowiska górnego, a także przewymiarowaniem, czyli wykonaniem obiektu o wymiarach zbyt 
dużych w stosunku do koryta rzecznego. Bystrze o zwiększonej szorstkości typu Peterki zakłóca 
ekosystem potoku i zmienia warunki dla organizmów na długim odcinku. Skala tego 
oddziaływania jest w dużej mierze spowodowana dużym rozmiarem obiektu w stosunku do 
wielkości koryta potoku. W obszarze bezpośredniego oddziaływania budowli znacząco zmieniają 
się parametry hydrauliczne, co pociąga za sobą utworzenie trzech nowych odrębnych siedlisk z 
powiązanymi społecznościami biologicznymi. Dobrze izolowana betonowa płyta spadowa ma 
obfity peryfiton z kilkoma nitkowatymi algami, zapewniając odpowiednie mikrosiedliska dla 
niektórych litoroofilnych bezkręgowców. Zamulone koryto potoku na stanowisku górnym bystrza, 
z prawie stagnującą wodą jest jednorodnym środowiskiem z fauną bardzo ubogą gatunkowo i 
ilościowo. Bezkręgowce utworzyły w tym miejscu wspólnotę pelorofilną. Niektóre ryby 
prawdopodobnie wpływają do tego odcinka, ale koryto potoku nie oferuje odpowiednich siedlisk 
do karmienia lub odradzania się ryb litofilnych. Koryto na stanowisku dolnym bystrza tworzy 
rzadkie siedlisko w naturalnych potokach wyżynnych, gdzie tylko niektóre grupy bezkręgowców 
mogły przetrwać. Natomiast ryby w tym miejscu są liczniejsze niż na stanowisku górnym, 
gromadząc się bezpośrednio poniżej płyty spadowej bystrza. Efekty oddziaływania budowli po 
obu jej stronach (w górę / w dół) nie są porównywalne, a ich zasięg wykracza daleko poza 
bezpośrednie sąsiedztwo budowli. Powoduje to zmniejszenie dostarczania osadu z górnej części 
strumienia, ale przede wszystkim przerwanie ekologicznej ciągłości strumienia, co najbardziej 
negatywnie wpływa na faunę ryb. Populacje ryb na stanowisku górnym są wyizolowane (brak 
możliwości migracji wyrównawczej, zagrożenie chowu wsobnego), podczas gdy te ze stanowiska 
dolnego są zablokowane podczas migracji w górę rzeki, do dopływów potoku (do miejsc 
żerowania i tarła). Obecność płyty spadowej bystrza doprowadza do transformacji zbiorowisk 
biologicznych potoku na długich odcinkach. Przełamała ona naturalną równowagę między 
depozycją a erozją, przy czym ta pierwsza dominuje powyżej budowli i działała jako bariera dla 
ruchu i migracji fauny wodnej [E.1.7]. Dlatego uważam, że postawiona hipoteza 1.7 nie jest 
prawdziwa (por. rozdz. 7.3). 

8. Narzutowe bystrza o zwiększonej szorstkości nie mogą zapewnić podłużnej ciągłości i migracji ryb 
występujących w górskim potoku. Budowle te nie spełniają oczekiwań dotyczących 
przepuszczalności migrujących ryb i w przypadku większości gatunków stanowiły przeszkodę 
niemożliwą do przepłynięcia. Powodem niskiej drożności bystrzy narzutowych jest w 
szczególności nadmiernie silny prąd wodny. Prędkość wody w obniżeniu płyty spadowej 
koncentrującym przepływ stanowiła niemożliwą do pokonania barierę dla ryb poruszających się 
w górę przy każdym analizowanym przepływie. Opracowany model przepuszczalności bystrza 
sugeruje, że niektóre szczeliny w bocznych strefach budowli mogą stanowić część drożnego 
korytarza migracyjnego, ale tylko dla małych i średnich ryb. Jednakże przy średnich i wysokich 
poziomach wody, ruch ryb w szczelinach jest trudny ze względu na szybki prąd wody. Z kolei przy 
niskich przepływach, niektóre szczeliny tracą swoją drożność i mogą stać się ekologicznymi 
pułapkami dla ryb. Ponadto, w wyniku akumulacji żwiru w szczelinach, głębokość wody może się 
zmniejszyć, co jest zjawiskiem niekorzystnym dla wędrujących ryb [E.1.8]. Dlatego uważam, że 
postawiona hipoteza 1.8 nie jest prawdziwa (por. rozdz. 7.3). 
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7.5.6. Możliwości aplikacyjne uzyskanych wyników 

 

Wyniki uzyskane w publikacjach stanowiących podstawę postępowania habilitacyjnego mają 
znaczenie praktyczne, gdyż: 
1. Wykazałem, że bystrza o zwiększonej szorstkości różnicują reżim przepływu oraz warunki 

hydrodynamiczne, a także roztokują koryto rzeczne poprzez odtworzenie łach korytowych i 
wytworzenie koryta wielonurtowego oraz różnicują uziarnienie podłoża dennego. Uzyskane 
wyniki z przeprowadzonych badań mogą stanowić praktyczne wskazówki dla projektantów i 
wykonawców budowli hydrotechnicznych. Zastąpienie klasycznych progów i stopni wodnych 
bystrzami o zwiększonej szorstkości powinno być procesem zalecanym, gdyż budowle te 
pozytywnie oddziałują na warunki hydrodynamiczne i geomorfologiczne koryta rzecznego [E.1.1, 

E.1.2, E.1.3]. 
2. Wykazałem, że model CCHE2D nie powinien być stosowany jako narzędzie do modelowania 

transportu rumowiska wleczonego w korycie rzecznym przegrodzonym budowlą 
hydrotechniczną. Uważam, że przy projektowaniu budowli hydrotechnicznej nie należy 
wykorzystywać tego modelu do prognozowania i symulacji zmian w geomorfologii i układzie dna 
koryta rzecznego, tym bardziej do przewidywania rozmycia dna poniżej tej budowli [E.1.3]. 

3. Przeanalizowałem dostępne wzory empiryczne do obliczeń maksymalnej głębokości rozmycia dna 
rzecznego poniżej budowli hydrotechnicznej. Badania te umożliwiły wskazanie najbardziej 
optymalnych formuł, które dają wyniki najlepsze, zaś odrzucenie tych, za pomocą których 
uzyskujemy wyniki najgorsze [E.1.4]. 

4. Opracowałem wzór empiryczny na obliczenie maksymalnej głębokości rozmycia dna rzecznego 
poniżej narzutowych bystrzy o zwiększonej szorstkości znajdujących się w zakolach rzek. Formuła 
ta pozwala projektantom z dużą skutecznością prognozować rozmycie dna rzecznego poniżej 
tego typu budowli [E.1.5]. 

5. Opracowałem wzór z wykorzystaniem technik GEP na obliczenie maksymalnej głębokości 
rozmycia dna rzecznego poniżej wszystkich rodzajów bystrzy o zwiększonej szorstkości. Formuła 
ta stanowi nowe, uniwersalne narzędzie, za pomocą którego projektanci mogą z dużą 
skutecznością prognozować rozmycie dna rzecznego poniżej wszystkich rodzajów bystrzy o 
zwiększonej szorstkości [E.1.6]. 

6. Wykazałem, że bystrza o zwiększonej szorstkości typu Peterki są budowlami, które oddziałują 
negatywnie na warunki hydrodynamiczne, geomorfologiczne i biologiczne w korycie rzecznym. W 
związku z tym uważam, że nie powinny one być wykonywane w korytach rzecznych. Ich 
stosowanie może być dopuszczone tylko gdy stanowią kanały przelewów awaryjnych na 
zbiornikach retencyjnych lub stopnie w kanałach ściekowych [E.1.7]. 

7. Wykazałem, że narzutowe bystrza o zwiększonej szorstkości z biologicznego punktu widzenia są 
niekorzystne, ponieważ mogą stanowić potencjalną przeszkodę dla migrujących ryb. Proponuję 
przed każdorazowym zastosowaniem tego typu rozwiązań analizę bioróżnorodności występującej 
w cieku oraz wykazanie jej zalet i ograniczeń [E.1.8]. 
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8. Podsumowanie 
 
 Przedstawiony autoreferat obejmuje samoocenę mojej aktywności naukowo-badawczej wraz 
z cyklem publikacji jednotematycznych stanowiących mój wkład w rozwój dyscypliny ochrona i 
kształtowanie środowiska. 
 W treści autoreferatu przedstawiłem mój rozwój naukowy zarówno przed, jak i po uzyskaniu 
stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie ochrona i kształtowanie środowiska. Główny obszar mojej 
aktywności naukowej jest zorientowany na zagadnienia związane w funkcjonowaniem bystrzy o 
zwiększonej szorstkości w korytach rzecznych i ich wpływem na warunki hydrodynamiczne, 
geomorfologiczne i biologiczne. Moja aktywność naukowa i zawodowa jest wieloaspektowa, a  wyniki 
moich badań mają również charakter aplikacyjny i mogą być wykorzystane w praktyce. 
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10. Spis symboli 
 �'� = QXo 9:0D�+∆��, – liczba bezwymiarowa [–], 

a – współczynnik nachylenia prostej [ = q+ℎ, przyjmującej postać równania ® = W§ + ¬ (gdzie: x – wysokość nad dnem na 
której wykonano pomiar prędkości; b – wyraz wolny równania), ¯: – kąt nachylenia płyty spadowej bystrza o zwiększonej szorstkości [°], © – szerokość kanału / koryta rzecznego [m], 
b – szerokość bystrza o zwiększonej szorstkości [m], � – indeks zgodności [–], @ – średnica rumowiska dennego [m], @� – średnica miarodajna rumowiska dennego [m], @�U , @A� , @A�, @]� – średnice charakterystyczne rumowiska dennego [m], @'� – średnica przeciętna rumowiska dennego [m], ∆= e&�efef  – względna gęstość sedymentu [–], ∆x∗ – zmiana w analizowanym parametrze, ∆78 – zmienność wartości liczby Froude’a [–], ∆Ø – zmiana z przewidywanym modelu GEP, ∆¤, ∆ℎ – różnica poziomów zwierciadła wody górnej i dolnej (hg –hd) [m], ∆./ – zmienność wartości liczby Reynoldsa [–], 
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∆τ – zmienność wartości naprężeń stycznych [N ∙ m
-2

], ∆�ś� – zmienność wartości prędkości średniej [m ∙ s
-1

], x∗ – oczekiwana wartość zaburzonego parametru, x<� – współczynnik efektywności [–], /̅ – średnia wartość indywidualnego błędu przewidywania, /�  – indywidualny błąd przewidywania, 78∗ – dynamiczna liczba Froude’a [–], 780]� = 19:∙0G� – densymetryczna liczba Froude’a [–], 78ś� - średnia liczba Froude’a [–], 78��� – maksymalna liczba Froude’a [–], q = 1,75 ∙ @]��,' – współczynnik [–], q� – funkcja przydatności programu [–], Ø – oczekiwane rozwiązanie, 
GEP – programowanie ekspresji genów (uczenie maszynowe) V – przyśpieszenie ziemskie [m ∙ s

-2
], ¤¥ – wskaźnik różnorodności Shannon-Wiener [–], ¤ – poziom wody w wyboju [m], ℎ, ¤� – napełnienie wody w korycie [m], ℎ0 – napełnienie na stanowisku dolnym [m], ℎ: – napełnienie na stanowisku górnym [m], ℎ���, �� – maksymalna głębokość rozmycia dna rzecznego [m], ℎ� – napełnienie na dolnym końcu bystrza o zwiększonej szorstkości [m], `, � – spadek płyty spadowej bystrza [-], ; – współczynnik bezpieczeństwa [–], ;< – wysokość szorstkości [m], ° – stała von Karmana [–], ¨, ¨: – długość płyty spadowej bystrza [m], 

L1-2, L2-3, L3-4, L4-5 – odcinek koryta, odpowiednio pomiędzy bystrzem 1-2, 2-3, 3-4 i 4-5 [m], ¦� – odległość podłużna rozmycia w doświadczeniu laboratoryjnym [m], k = �&±�  – pozycja gurtu dolnego w profilu podłużnym [–], ��� – średnie bezwzględne odchylenie [–], �©¤ – maksymalna wysokość ciała ryby [m], �©ª – maksymalna szerokość ciała ryby [m], �¤ – szerokość głowy ryby [m], -wx – współczynnik efektywności Nash’a-Sutcliffe’a [–], � – liczba prób [–], 
υ – kinematyczny współczynnik lepkości [m

2
 ∙ s

-1
], �� = ��∑ }~�~�a  – średnia wartość przewidziana dla przypadku przydatności „j”, �+y�, – wartość przewidziana przez program „i” dla przypadku przydatności „j”, �y – wartość przewidziana przez program „i”, �� – wartość przewidziana dla przypadku przydatności „j”, �y – proporcją całkowitej próbki należącej do i-tego gatunku [–], ² – natężenie przepływu [m

3
 ∙ s

-1
], ²�% – przepływ maksymalny o 1% przewyższeniu [m

3
 ∙ s

-1
], ²'% – przepływ maksymalny o 5% przewyższeniu [m

3
 ∙ s

-1
], ²��% – przepływ maksymalny o 10% przewyższeniu [m

3
 ∙ s

-1
],	²'�% – przepływ maksymalny o 50% przewyższeniu [m

3
 ∙ s

-1
], ²³�o – przepływ wezbraniowy [m

3
 ∙ s

-1
], K – przepływ jednostkowy [m

2
 ∙ s

-1
], . – promień zakola koryta rzecznego [m], .� – kwadrat współczynnika korelacji Pearsona [–], .�x – względny błąd bezwzględny [–], ./0 – ziarnowa liczba Reynoldsa [–], ./% – liczba Reynoldsa wynikająca z wysokości szorstkości [–], ./ś�  – średnia liczba Reynoldsa [–], ./��� – maksymalna liczba Reynoldsa [–], ..wx – główny błąd względny kwadratowy [–], *, *³ – gęstość wody [kg ∙ m

-3
], *< – gęstość sedymentu dennego [kg ∙ m

-3
], wY – marginalny współczynnik czułości, w� – odchylenie standardowe błędów przewidywania, 
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w� – znormalizowany współczynnik czułości, w©¨ – standardowa długość ciała ryby [m], �� = ��∑ �~�~�a  – średnia wartość docelowa przypadków przydatności „j”, �y – wartość docelowa uzyskana przez program „i”, �� – wartość docelowa przydatności „j”, �¨ – długość całkowita ciała ryby [m], ) – naprężenie styczne [N ∙ m
-2

], )c  – naprężenie styczne po lewej stronie bystrza [N ∙ m
-2

], )}  – naprężenie styczne po prawej stronie bystrza [N ∙ m
-2

], )��� – maksymalne naprężenie styczne [N ∙ m
-2

], 

_A� = j0��0aF – współczynnik jednorodności sedymentu [–], §< – odległość podłużna od gurtu dolnego bystrza [m]. �, _� – prędkość chwilowa [m ∙ s
-1

], �0 – prędkość chwilowa zmierzona tuż nad dnem rzecznym [m ∙ s
-1

], ��,��  – prędkość chwilowa zmierzona w odległości 0,2h od dna rzecznego [m ∙ s
-1

], ��,��  – prędkość chwilowa zmierzona w odległości 0,4h od dna rzecznego [m ∙ s
-1

], ��,A�  – prędkość chwilowa zmierzona w odległości 0,8h od dna rzecznego [m ∙ s
-1

], �\ – prędkość chwilowa zmierzona tuż poniżej zwierciadła wody [m ∙ s
-1

], [\� – średnia prędkość zmierzona bezpośrednio przed rozmyciem poniżej bystrza [m ∙ s
-1

], �ś�  – prędkość średnia [m ∙ s
-1

], ���� – prędkość maksymalna [m ∙ s
-1

], �∗ – prędkość dynamiczna [m ∙ s
-1

], �� – prędkość na stanowisku dolnym bystrza [m ∙ s
-1

], �́  – prędkość na stanowisku górnym bystrza [m ∙ s
-1

], �c – prędkość po lewej stronie bystrza [m ∙ s
-1

], �} – prędkość po prawej stronie bystrza [m ∙ s
-1

], B – współczynnik, wg Zastery [1984] jego wartość powinna wynosić 0,45, lecz wg Vicenta [1968] można go obliczyć z 

następującego równania: B = |�456′ ����∙0G��,�∆��,D∙E�,F  S = E+:∙∆�d,�,D  – liczba spadu [–], S� – przewidywana maksymalna głębokość rozmycia dna [m], S�<Y = o4&p�a  – maksymalna niewymiarowa głębokość rozmycia w korycie zakolowym [–], Sn\ = oµ�o4  – pionowa lokalizacja gurtu dolnego bystrza [–], «: – wysokość bystrza o zwiększonej szorstkości [m], «� – maksymalna głębokość rozmycia dna [m], «�< – maksymalna głębokość rozmycia dna na odcinku prostym koryta [m], «�<Y – maksymalna głębokość rozmycia poniżej odcinka ochronnego w korycie zakolowym [m], «n\ – pionowa lokalizacja górnej krawędzi gurtu dolnego od pierwotnego poziomu dna [m]. 

 
 
 

 


