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1. Wstęp
1.1. Wprowadzenie
Praca została napisana w ramach seminarium dyplomowego w Zakładzie Geografii
Fizycznej Uniwersytety Pedagogicznego w Krakowie, w latach 2010-2011. Seminarium
było prowadzone przez dr hab. R. Soję. Było to seminarium dyplomowe z zakresu
geografii fizycznej. Temat pracy zajmuje się szeroko pojętą geografią fizyczną
z ukierunkowaniem na zagadnienia hydrologii i meteorologii. Z uwagi na lokalizację
obszaru będącego tematem pracy jest to praca z geografii regionalnej w jej fizycznym
aspekcie. W pracy przeze mnie napisanej chcę przedstawić zagadnienie powodzi
wywołanej typową, powtarzającą się sytuacja meteorologiczną związaną z niżami
genueńskimi.
Obszar pracy będzie obejmował południową część dorzecza górnej Wisły, po profil
w Zawichoście. Wybrałam ten obszar ponieważ, jest on najczęściej doświadczany
powodziami opadowymi i jest on niezwykle ważny, jeśli chodzi o kształtowanie się fal
powodziowych od źródła Wisły, aż do jej ujścia.

1.2. Cel pracy
Celem niniejszej pracy jest ukazanie wpływu specyficznego rodzaju niżów
przynoszących ulewne deszcze na hydrologię naszego kraju. Chcę pokazać jakie skutki
przyniosły one dla środowiska, jak również wyjaśnić specyfikę ich działania.

1.3. Materiały i metody
Praca ma charakter kameralny, który wynika z tematu i celu pracy. Została
napisana na podstawie literatury oraz wyników analizy publikowanych artykułów.
Głównymi źródłami jakimi posłużono się, aby przedstawić powyższy temat, były
podręczniki akademickie, publikacje tematyczne, artykuły oraz materiały kartograficzne.
W poszukiwaniu danych wykorzystano również Internet, jako źródło ilustracji, map,
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wykresów oraz danych w formacie pdf. W obliczeniach wykorzystano arkusz kalkulacyjny
Excel. Użyty zostały również program graficzny Paint.

1.4. Przegląd literatury
Podczas opisywania zagadnień zawartych w mojej pracy posłużyłam się bogatą
literaturą. Podstawowymi pozycjami, które pomogły mi podczas pisania pracy
dyplomowej były „Hydrogeologia Regionalna Polski” (część druga) autorstwa
J. Chowańca, D. Małeckiej i J. Małeckiego (2007) oraz „Dorzecze górnej Wisły”
I. Dynowskiej i M. Maciejewskiego (1991). Informacje zawarte w tych książkach zostały
uzupełnione publikacjami J. Kondrackiego (1978, 1989), głównie z zakresu geografii
fizycznej Polski. Zagadnienia dotyczące geologii i rzeźby, odnalazłam również
w pozycjach W. Mizerskiego (2009) oraz N. Oszczypko (2006).
Do opisu zagadnień z dziedziny meteorologii pomocnymi pozycjami były „Klimat
Polski” A. Wosia (1999) oraz „Regiony klimatyczne Polski” E. Romera (1949). U tych
autorów odnalazłam większość potrzebnych do pracy zagadnień. Niestety w związku
z tym, iż omawiany przeze mnie temat jest świeży, nie ma publikacji, które dokładnie
omawiały by sytuacje synoptyczną oraz cały przebieg powodzi. Do opisu rozdziałów z tym
związanych posłużyły mi informacje dostępne w artykułach oraz na stronach
internetowych m.in. na portalu Twojapogoda.pl.
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2. Charakterystyka środowiska fizycznogeograficznego
zlewni górnej Wisły
Do omówienia zagadnień zawartych w poniższych podrozdziałach wykorzystano
publikacje W. Mizerskiego (2009), N. Oszczypki (2006), S. Węcławika (1991)
i J. Chowaniec, D. Małecka, J. Małecki (2007).

2.1. Geologia i rzeźba
Obszar zlewni górnej Wisły ma zróżnicowana budowę geologiczną. W skład tego
obszaru wchodzą 3 główne subregiony: subregion Karpat wewnętrznych, subregion Karpat
zewnętrznych oraz subregion zapadliska przedkarpackiego (Chowaniec i in., 2007) a także
fragmenty niecki lubelskiej, górnośląskiej, monokliny krakowskiej, niecki nidziańskiej,
czy Gór Świętokrzyskich (Węcławik, 1991).

2.1.1. Stratygrafia
Zlewnia górnej Wisły położona jest głównie na obszarze Karpat, które zajmują jej
południową część. Karpaty podzielono na dwa subregiony, Karpaty wewnętrzne
i zewnętrzne. Stało się tak za sprawą ich budowy oraz historii geologicznej.
Karpaty powstały na początku ery mezozoicznej. Stało się to ok. 200 mln lat temu,
na istniejących wcześniej w tym miejscu strukturach geologicznych z ery paleozoicznej.
Te wcześniejsze struktury uległy zapadnięciu i zalaniu przez morze geosynklinalne
(Kondracki, 1989).
Najstarsze

utwory w

Karpatach

wewnętrznych

to

paleozoiczne

skały

metamorficzne i magmowe, które wraz z karbońskim granitem tworzą trzon krystaliczny
Tatr, jednej z jednostek tego subregionu. Na owym trzonie utworzyły się skały osadowe
z tzw. płaszczowiny wierchowej, do których zaliczamy m.in. zlepieńce, kwarcyty, iły,
wapienie, czy margle. Osadzanie tych skał trwało do okresu dolnej kredy. Kolejne warstwy
jakie zostały nasunięte na płaszczowinę wierchową należą do płaszczowiny reglowej. Na
serię składają się kwarcyty, wapienie, margle oraz skały osadowe z radiolarytami, powstałe
od dolnego triasu po środkową kredę. Orogen tatrzański uległ wypiętrzeniu i erozji, przez
co uległ obniżeniu i przykryciu przez powstałe w eocenie skały osadowe. Są to m.in.
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wapienie numulitowe, czy dolomity, ponad którymi występują utwory piaskowcowołupkowe. Utwory te wypełniają przede wszystkim kotlinę Podhalańską (Węcławik, 1991).
Kolejną jednostką subregionu Karpat wewnętrznych jest Pieniński Pas Skałkowy,
który tworzył się w zbiornikach wodnych w okresie jurajsko-kredowym. Skały jakie
odnajdziemy w tej części Karpat, są skałami węglanowymi. Młodsze utwory jakie można
odnaleźć na tym obszarze pochodzą z trzeciorzędu (neogen) oraz czwartorzędu. Są to
przede wszystkim piaskowce i zlepieńce (Chowaniec i in., 2007).
Karpaty zewnętrzne, zwane też fliszowymi powstały ze skał osadowych, jakie
utworzyły się w zbiorniku geosynklinalnym. Okres powstawania to mezozoik, głównie od
górnej jury, po kredę oraz kenozoik, a dokładniej paleogen. Według J. Kondrackiego
(1978) osady te tworzyły się aż do czasów oligocenu. Skały jakie pochodzą z okresu
mezozoiku to przede wszystkim piaskowce oraz iły, z wkładkami margli oraz rogowców.
Z czasów trzeciorzędu pochodzą natomiast piaskowce magurskie, czy też andezyty,
związane z działalnością wulkaniczną. Z przełomu eocenu i oligocenu mamy również na
tym obszarze łupki krzemionkowe i rogowce.

Ryc.1. Podział regionu górnej Wisły na subregiony (Chowaniec i in., 2007)

Zapadlisko przedkarpackie jest największym elementem geologicznym Polski
południowej, poza Karpatami. Na terenie tego subregionu wyróżnić można dwa regiony
różniące się między sobą m.in. budową geologiczną. Regionami tymi są Kotlina
Sandomierska oraz Kotlina Oświęcimska. Najstarsze skały jakie występują w podłożu tej
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jednostki to skały krystaliczne podłoża proterozoicznego. Wyżej znajdują się utwory
i warstwy ery paleozoicznej, głownie z prekambru. Kolejna warstwa to skały mezozoiczne
z jury i kredy. Na nich ułożone są już warstwy kenozoiczne, a osady mioceńskie, składają
się z iłów i piasków. Całość przykrywają utwory czwartorzędowe (Oszczypko, 2006).
Do zlewni górnej Wisły zaliczamy również fragment niecki lubelskiej,
górnośląskiej, monoklinę krakowską, nieckę nidziańską oraz Góry Świętokrzyskie
(Węcławik, 1991).
Najstarszymi warstwami, na jakich osadzona jest niecka lubelska są skały
mezozoiczne, głównie z okresu kredy. Skały jakie budują owe warstwy to margle,
wapienie i różnego typu opoki. Nad tymi osadami odnajdziemy mioceńskie wapienie, na
których to znajdują się już tylko osady czwartorzędowe.
Zachodnią część dorzecza górnej Wisły zajmuje fragment niecki górnośląskiej.
W podłożu tej jednostki znajdują się utwory paleozoiczne, które odsłaniają się na
powierzchni. Przykładem takich skał mogą być dewońskie „marmury dębnickie”, czy
karbońskie wapienie węglowe. Wyżej znajdują się skały i utwory mezozoiczne. Zaliczymy
do nich wapienie górnej jury oraz warstwy pochodzące z triasu. Wszystko to przykryte jest
osadami trzeciorzędowymi, pochodzącymi przede wszystkim z miocenu.
Najstarsze skały monokliny krakowskiej pochodzą z paleozoiku (perm) i są to
zlepieńce, diabazy, porfiry, czy też tufy i tufity. Na tych utworach znajdują się skały
mezozoiczne dolnego triasu, do których zaliczymy piaskowce, żwiry, iły oraz wapienie
i dolomity. Wyżej swoje miejsce zajmują osady jurajskie, jury dolnej. Najwyższe miejsce
wśród tych osadów zajmują piaski, zlepieńce i wapienie kredowe.
Zachodnią część dorzecza zajmuje niecka nidziańska. Jest to obszar zbudowany ze
skał mezozoicznych. Znajdują się tutaj utwory jurajskie jak i górnokredowe, do których
zaliczymy szare margle oraz opoki z krzemieniami. Nad tymi skałami zlegają
trzeciorzędowe utwory mioceńskie, które ostatecznie przykrywa czwartorzęd, ze swoimi
osadami.
Z prekambryjskich utworów, wyłania się orogen świętokrzyski. Utwory i skały
jakie leżą nad utworami prekambryjskimi, należą do ery paleozoicznej. Znaleźć można
tutaj kambryjskie kwarcyty oraz piaskowce krzemionkowe, dewońskie wapienie, dolomity
i piaskowce, a także osady karbońskie. Młodsze osady pochodzą z mezozoiku i są to
utwory triasowe, z wodonośnymi piaskowcami oraz wapieniami jurajskimi.
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2.1.2. Tektonika
Tektonika Polski południowej, czyli w tym przypadku zlewni górnej Wisły jest
oparta przede wszystkim na Karpatach i związanych z nią płaszczowinach. W powyższym
podrozdziale przedstawię tektonikę zlewni górnej Wisły.
Tatry to region Karpat wewnętrznych, które mają budowę płaszczowinową.
Staropaleozoiczne skały będące trzonem krystalicznym Tatr, przykryte są skałami
osadowymi płaszczowiny wierchowej, a te z kolei płaszczowiną reglową. Obie maja
podobny skład utworów jakie je budują, ale różniące się nieznacznie wiekiem. Zaburzony
orogen tatrzański uległ wypiętrzeniu, a następnie erozji, co spowodowało jego obniżenie
i przykrycie późniejszymi skałami osadowymi. Te utwory

wypełniają Kotlinę

Podhalańską po północnej stronie Tatr.
Kolejnym regionem tej części Karpat jest Pieniński Pas Skałkowy, który stanowi
granicę pomiędzy Podhalem a Beskidami. Pas ten jest oddzielony od podhalańskiego fliszu
serią uskoków, a jego budowa oparta jest na skałach węglanowych, tworzonych
w zbiornikach wodnych, jakie znajdowały się na tym obszarze. Pieniny uległy
fałdowaniom, podczas których to zwęziły się pierwotne baseny morskie i powstały
sfałdowane, złuskowane, poprzecinane uskokami (poprzeczne i podłużne) struktury. Na
skutek różnicy osadów i ich osłony, utworzyła się skalicowa struktura Pienin (Węcławik,
1991).
Karpaty zewnętrzne, zwane fliszowymi, powstały z osadów gromadzonych
w zbiorniku geosynklinalnym. Zbiornik ów był zasypywany materiałem z niszczonych
lądów. Nagromadzony osad, mający ok. 6 km grubości, ma rytmicznie poukładany
warstwy piaskowców i iłowców z warstwami innych skał. Zróżnicowanie osadów oraz ich
styl

zaburzeń,

pozwala

wyróżnić

w

Karpatach

zewnętrznych

kilka

jednostek

tektonicznych, które są nasunięte na siebie i tworzą płaszczowiny. Płaszczowina jest to
pokrywa mas skalnych dużych rozmiarów, która została oderwana od podłoża
i przemieszczona na znaczną odległość wzdłuż prawie poziomej powierzchni nasunięcia
(Węcławik, 1991).
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Ryc.2. Główne jednostki geostrukturalne regionu górnej Wisły (Chowaniec i in., 2007)

Najbardziej na południe położoną jednostka Karpat zewnętrznych jest płaszczowina
magurska. Jej wewnętrzna budowa jest skomplikowana. Nieregularne fałdy, łuski i bloki
z uskokami podłużnymi i poprzecznymi, to elementy które w niej dominują. Granica
nasunięcia tworzy (w rejonie Gorlic), wysunięte ku północy półwyspy tektoniczne.
Płaszczowina magurska posiada również okna tektoniczne, które ukazują podłoże, na jakie
płaszczowina się nasunęła. W jej składzie przeważa flisz łupkowo-piaskowcowy.
Spod płaszczowiny magurskiej, wyłaniają się jednostki dukielskie. W ich skład
wchodzą utwory podobne częściowo do utworów jednostki leżącej powyżej. W budowie
tektonicznej dominują stromo ustawione fałdy, mające zredukowane skrzydła oraz fałdy
płaskie charakterystyczne dla części wewnętrznej owej jednostki.
Następną w kolejności jest płaszczowina śląska, która podzielić można na wyższą
płaszczowinę godulską oraz niższą płaszczowinę cieszyńską. Jednostka godulska jest
nieznacznie sfałdowana, natomiast jednostka cieszyńska składa się z kilku ponasuwanych
na siebie i sfałdowanych płatów. W skład całej głównej płaszczowiny śląskiej wchodzą
osady wapienne oraz utwory piaskowcowo-łupkowe.
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Płaszczowina podśląska ujawnia się, głównie w okolicach Żywca czy Wiśniowej,
dzięki oknom tektonicznym w poprzedniej płaszczowinie. Oprócz okien, płaszczowina ta
widoczna jest również w zachodniej części Karpat, przede wszystkim u czoła głównego
nasunięcia karpackiego. Jej charakterystycznymi osadami są pstre łupki i margle.
Od rejonu Bochni, po wschodnią granicę państwa rozciąga się jednostka skolska,
którą budują utwory fliszowe różnego wieku. Zbudowana jest z szeregu skib, czyli dużych
fałdów, sfałdowanych wtórnie i złuskowanych. W wąskich synklinach jakie posiada
zachowały się warstwy krośnieńskie.
Ostatnią jednostka jest płaszczowina stebnicka. Znajduje się ona w większości pod
jednostką skolską, a na powierzchni występuje w rejonie Przemyśla. Jej utwory wyłaniają
się spod nasuniętych Karpat.
Zapadlisko przedkarpackie to kolejna strefa tektoniczna, w skład której wchodzi
Kotlina Sandomierska oraz Kotlina Oświęcimska. Obie te kotliny są zapadliskiem, które
powstało na północnym przedpolu Karpat. W rejonie Krakowa następuje zwężenie
zapadliska, które nazywane jest ryglem krakowskim. Utwory mioceńskie, mają w tym
miejscu małą miąższość, co uwarunkowane jest płytkim podłożem przedmioceńskim,
poprzecinanym uskokami. Spowodowało to powstawanie zrębów i rowów tektonicznych,
obniżających się w kierunku południowym i chowających się pod karpackie nasunięcie.
Skały osadowe niecki lubelskiej są najczęściej spękane i leżące płasko, co
umożliwia występowanie w nich wód szczelinowych. Częściowo ukryta pod zapadliskiem
i Karpatami niecka górnośląska, odsłania swoje sfałdowane, spękane starsze utwory. Na jej
obszarze występują również skrasowiałe wapienie. Monoklina krakowska to skały
wydźwignięte i nachylone ku północnemu-wschodowi pod niewielkim kątem. Znajdują się
tutaj także uławicone i nieuławicone wapienie, które tworzą charakterystyczne dla tego
obszaru skałki. W obszarze ślasko-krakowskim istnieje kilka poziomów wodonośnych,
jakie związane są z utworami poprzecinanymi systemami uskoków i spękań. Niecka
Nidziańska ma formę synklinalną, w której skały są spękane.
Ostatnią jednostką tektoniczną tego obszaru jest orogen świętokrzyski, w którym
wyróżnia się część obniżoną oraz wyniesioną orograficznie (Góry Świętokrzyskie
właściwe). W osadach owych gór istnieje zróżnicowanie zarówno facjalne jak
i tektoniczne. Masyw ten dzieli się na dwa regiony. Jednym jest kielecki – południowy
oraz łysogórski – północny. Paleozoik świętokrzyski, który był kilkakrotnie fałdowany,
ostatecznie uformowany został

po sedymentacji dolnego karbonu. W tym okresie

powstało wiele struktur fałdowych, uskoki poprzeczne oraz główne jednostki strukturalne,
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czyli

fałd

łysogórski,

synklinorium

kielecko-łagowskie

a

także

antyklinorium

klimontowskie. W czasie młodokimeryjskiej orogenezy doszło do odkucia poszczególnych
serii skalnych oraz zróżnicowania kierunku struktur.

2.1.3. Litologia
Litologię utworów powierzchniowych przedstawiono oddzielnie dla Karpat
i pozostałych regionów. W rejonie Karpat w tworzeniu owych utworów mniejszy udział
miały czynniki związane ze zmianami klimatu w okresie czwartorzędu, natomiast
w pozostałych rejonach istotną rolę odegrały zlodowacenia.
Karpaty, oprócz ostrych grzbietów Tatr i Pienin, pokryte są utworami
czwartorzędowymi. Mają one różną genezę, skład oraz zmienną miąższość. Powszechnymi
osadami Karpat są gliny zwietrzelinowe i stokowe, powstałe w wyniku wietrzenia
fizycznego. Pokrywy zwietrzelinowe wykształcone są jako pylaste gliny, z domieszką
piaskowców, rogowców czy margli. Łupki pstre , których obecność się tu zaznacza, nadają
im kolor czerwony oraz żółty. Niekiedy upodabniają się do lessu.
W Karpatach mamy do czynienia z koluwiami osuwiskowymi, które są tutaj bardzo
liczne. Największa osuwiskowość występuje w obrębie jednostki podśląskiej (Węcławik,
1991). Znaczną osuwiskowością charakteryzuje się również jednostka magurska, śląska,
czy dukielska, które posiadają dużą ilość skał ilastych.
W obrębie dolin wszystkich cieków występują osady rzeczne, których największe
nagromadzenie związane jest z dużymi rzekami, w naszym przypadku z Wisłą i jej
dopływami. W dolinach karpackich osady rzeczne tworzą poziomy teras, w których
materiał pochodzi ze skał osadowych. Wyjątkiem jest górny odcinek Dunajca, w którym to
występuje materiał tatrzański i pieniński. Osady rzeczne odnajdziemy również w kotlinach
śródgórskich Karpat. Odnajdziemy tutaj mady, piaski i żwiry niższych teras. Natomiast
żwirowe pokrywy teras wyższych nadbudowane są gliniastymi osadami.
Stożki napływowe, w obrębie Kotliny Nowotarskiej zbudowane są z materiału
karpackiego, głównie z granitów oraz kwarcytów, które przykryte są osadem lessowym.
Powstawanie owych stożków związane jest z trzykrotnym zlodowaceniem Tatr, w których
to w okresie czwartorzędu tworzyły się lodowce górskie. Wody wypływające z lodowców
budowały stożki osadzając materiał w miejscu, gdzie rzeka traciła swoją szybkość.
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W północnych Karpatach odnajdziemy również ślady zlodowacenia krakowskiego,
którymi są pozostawione w wielu miejscach głazy narzutowe.
Utwory powierzchniowe obszaru pozakarpackiego są bardziej zróżnicowane.
Odnaleźć

tu

można

ślady

działalności

lodowcowej,

z

okresu

zlodowacenie

południowopolskiego i środkowopolskiego.
Na terenie zapadliska przedkarpackiego utwory będące na powierzchni
reprezentowane są przez gliny zwałowe, głazy narzutowe, piaski, żwiry rzeczne
i rzecznolodowcowe, a także osady eoliczne, do których zaliczymy piaski wydmowe
i lessy. Gliny zwałowe wraz z leżącymi nad nimi piaskami z głazami skandynawskimi,
zachowały się na wysoczyznach międzydolinnych. W widłach Wisły i Sanu dość spore
przestrzenie zajmują piaski rzeczne. Południowa część Kotliny Sandomierskiej, to teren na
którym można odnaleźć pokrywy lessowe. Możemy je także spotkać w zachodniej części
zapadliska. Na zachód od Oświęcimia, odsłaniają się żwiry i piaski. W miejscach gdzie
rzeki opuszczają Karpaty, znajdują się zawodnione stożki żwirowe zbudowane z materiału
karpackiego, które występują pod osadami czwartorzędu.
Na północ od kotlin podkarpackich miąższość pokryw czwartorzędowych zaczyna
maleć, a na powierzchni pojawiają się utwory starsze. W niecce górnośląskiej rynny
dolinne wypełnione są piaskami, mającymi grubość do 50 m, dodatkowo zawydmionymi.
Wyżyny okrywa nierówny i cienki płaszcz glin lodowcowych, piasków oraz zwietrzelin.
Monoklina krakowska oprócz piasków ma również płaty lessów, których grubość
miejscami wynosi 20 m. W Niecce Nidziańskiej spotkamy większe płaty glin zwałowych
oraz piasków polodowcowych.
Południową część Gór Świętokrzyskich, otulają pokrywy zwietrzelinowe
z kwarcytowymi gołoborzami na grzbietach a w obniżeniach gliny i piaski osiągają do
20 m miąższości. Region świętokrzyski wzdłuż doliny Wisły budują morenowe gliny wraz
z iłami warwowymi oraz piaskami. Wschodnią część Wyżyny Opatowskiej pokrywa less
o grubości 10-20 m.
Niewielki skrawek niecki lubelskiej, jaki znajduje się z obrębie dorzecza,
pokrywają utwory lessowe, natomiast w strefie krawędziowej Roztocza znajdują się
zwietrzeliny margli i wapieni.
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2.1.4. Morfometria
Dorzecze górnej Wisły znajduje się na obszarze trzech dużych prowincji
geomorfologicznych. Są to Karpaty, kotliny podkarpackie oraz wyżyny śląskomałopolskie. Niewielki skrawek dorzecza górnej Wisły wchodzi w skład Wyżyn
Czarnomorskich (Roztocze oraz Wyżyna Lubelska).
Obraz Karpat, jaki mamy obecnie, jest wynikiem oddziaływania budowy
geologicznej, erozji, akumulacji a także czynników klimatycznych panujących obecnie, jak
i w przeszłości. W granicach naszego państwa Karpaty zachowują równoleżnikowy
kierunek. Północną granicę tej jednostki stanowi brzeg nasunięcia karpackiego, który
w morfologii zaznacza się wysokim na 100-150 m, wyraźnym progiem strukturalnym.
Karpaty wewnętrzne na swojej przestrzeni posiadają kontrastowo rożne jednostki
morfologiczne. Pod względem hipsometrycznym oraz krajobrazowym najbardziej
zróżnicowane są Tatry. Północne stoki masywu tatrzańskiego składają się z dolin
V-kształtnych i U-kształtnych. Pierwsze to głęboko wcięte doliny rzeczne, które nie
podlegały zlodowaceniom, dna drugich wyściełają utwory lodowcowe i wodnolodowcowe.
Główne szczyty górskie w tej części jednostki, przekraczają 2000 m n.p.m., m.in. Rysy –
2499 m n.p.m., Mięguszowiecki Szczyt – 2438 m n.p.m. Ponad 50% omawianego obszaru
leży na wysokości 1000-1500 m n.p.m. U podnóża masywu górskiego Tatr rozciąga się
Podhale, do którego zaliczymy (Chowaniec i in., 2007):
•

Rów Podtatrzański – stanowi subsekwentne obniżenie wytworzone przez
tatrzańskie potoki w mniej odpornych fliszowych utworach, wypełnione żwirami
fluwialnymi i fluwioglacjalnymi. Znajdziemy tutaj trzy duże obniżenia, wchodzące
w skład tej jednostki: Kościeliskie – 900 m, Zakopiańskie – 800 m, Jaworzyńskie –
950 m, oddzielone od siebie łagodnymi grzbietami

•

Pogórze Gubałowskie – zbudowane z fliszu podhalańskiego, tworzy rozległe
wzniesienie o wyraźnej asymetrii stoków. Stok południowy to próg strukturalny
nawiązujący do budowy geologicznej Tatr, natomiast stok północny to falista
powierzchnia łagodnie opadająca ku Pieninom. Wysokości tej jednostki wynoszą
650-800 m n.p.m., wyjątkiem jest południowa część regionu o wysokościach
800-1100 m n.p.m., które to są śladami dawnej powierzchni zrównania (Chowaniec
i in., 2007).
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•

Pas Skalicowy – w granicach państwa znajduje się na obszarze 3-4 km. O jego
morfologicznej odrębności zadecydowała różnorodność utworów oraz tektonika.
Odnajdziemy tutaj szereg skałek o urozmaiconych formach oraz łagodne
wzniesienia, najczęściej wzgórza o wydłużonych kształtach. Na tym terenie można
wyróżnić trzy obszary mające indywidualne charaktery rzeźby. Do najwyższych
partii należą Trzy Korony – 982 m n.p.m. a także Wał Branisko – 879 m n.p.m.
Konsekwencją wzrostu wysokości w kierunku wschodni jest głębsze rozcięcie
masywu oraz powstanie ścian skalnych, nieraz urwistych, dochodzących do
300-500 m.

•

Kotlina Orawsko-Nowotarska – zapadlisko śródgórskie, którego pierwotna rzeźba
została zamaskowana przez osady stożków napływowych pochodzących z
Czarnego i Białego Dunajca. Trudno zdefiniować południową granicę tej kotliny,
natomiast północną wyznaczają Działy Orawskie z Gorcami. Odnaleźć można tutaj
torfowiska wysokie.

•

Działy Orawskie – reprezentują część dawnego dna Kotliny Podhalańskiej, które
zostało podniesione w czasie wypiętrzania Beskidów. Powierzchnia terenu jest
falista, łagodna oraz rozcięta przez konsekwentnie spływające potoki.
Karpaty zewnętrzne charakteryzują się mniejszą kontrastowością krajobrazu. Poza

Bieszczadami wyróżnia się tutaj strefę górską Beskidów oraz wyżynną Pogórza
Karpackiego.
Beskidy stanowią najwyższą część wypiętrzenia Karpat zewnętrznych, które
rozciągają się pasem o szerokości 50-80 km. Podczas fałdowań płaszczowinowych doszło
do rozerwania i przemieszczenia mas skalnych, co doprowadziło do powstania form
wyspowych. Utworzone pasma górskie są poprzecinane V-kształtnymi dolinami oraz
szeregiem obniżeń. Deniwelacje w obrębie Beskidów wynoszą do 300 do 800 m. Do
najwyższego wzniesienia tej części Polski południowej należy Babia Góra – 1275 m n.p.m.
Pomiędzy Beskidami a granicą nasunięcia karpackiego, wąskim pasem rozciąga się
Pogórze Karpackie. Od Kotliny Sądeckiej, obszar pogórza ulega gwałtownemu
rozszerzeniu. Występują tutaj szerokie, łagodne wzgórza wyniesione 300-500 m n.p.m.
Doliny rzeczne, przekształcają się z młodych V-kształtnych, w formy szerokie,
ograniczone łagodnymi zboczami, przyjmując wyraźne cechy dojrzałości.
Zapadlisko przedkarpackie stanowi mało urozmaicony hipsometrycznie obszar,
który rozciąga się na przedpolu masywu karpackiego. Rygiel krakowski dzieli ten obszar
na dwie części. Część wschodnia swoim kształtem przypomina trójkąt, z wierzchołkiem
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w rejonie ujścia Sanu do Wisły oraz podstawą będącą brzegiem nasunięcia karpackiego.
Zachodnia

część ma

mało

urozmaiconą

powierzchnię pochyloną w kierunku

południowym, która to obejmuje zalewowy i nadzalewowy taras Wisły oraz jej
największych

dopływów.

Na

całym

obszarze

dominuje

rzeźba

akumulacyjna,

ukształtowana przez rumowiska skalne nakładających się fal powodziowych, zarówno
Wisły jak i Sanu z wszelkimi dopływami. Ciąg obniżeń jest wykorzystywany przez Wisłę,
która przepływa kolejno przez Kotlinę Oświęcimską, Bramę Krakowską oraz Kotlinę
Sandomierską. Rozciągłość równoleżnikowa zapadliska wynosi 250 km.
Wyżyny Śląsko-Małopolskie w swej południowej części, odwadniane są przez
lewobrzeżne dopływy Wisły. Struktury geomorfologiczne jak i doliny mają w przewadze
kierunki NW-SE. Wyżyna Śląsko-Krakowska ma w swojej rzeźbie wyżynne płaty, które są
od siebie oddzielone obniżeniami denudacyjnymi. W południowej części zmienia się ich
charakter, na biegnące równoleżnikowo rowy i zręby tektoniczne. Wysokości wahają się
tutaj od 25 do 500 m n.p.m. Kolejne jednostki to Wyżyna Miechowska i Wysoczyzna
Proszowicka, które opadają ku dolinie Wisły. Wysokości w tym regionie wynoszą od 350
do 220 m n.p.m.
Na wysokości 160-300 m n.p.m. leży Niecka Nidziańska, w obrębie której obok
równin znajdują się płaty wyżynne. Odcinki źródłowe niektórych dopływów Wisły
wchodzą w obręb Gór Świętokrzyskich oraz Wyżyny Opatowskiej. W Górach
Świętokrzyskich odnajdziemy izolowane grzbiety o wysokościach 250-600 m n.p.m.,
natomiast na Wyżynie Opatowskiej nie będą one przekraczać 300m n.p.m.
Niewielki skrawek Wyżyn Lubelsko-Wołyńskich leży w obrębie Roztocza oraz
Wyżyny Lubelskiej. Wysokości osiągają w tym miejscu 300-350 m n.p.m.

2.1.5. Przeszłość historyczna obszaru
Trzy podstawowe jednostki geomorfologiczne dorzecza górnej Wisły powstały
w okresie tworzenia się zapadliska przedgórskiego na przedpolu fałdujących się Karpat,
w które wlało się morze. Współcześnie istniejące regiony powstałe w miocenie, przeszły
istotne zmiany związane przede wszystkim z ruchami pionowymi oraz z selektywną
denudacją skał o różnej odporności. Podczas dźwigania się Karpat, morze mioceńskie
wypełniło zapadlisko przedgórskie swoimi ilastymi i piaszczystymi osadami. Późniejsze
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dźwignięcie się całego obszaru doprowadziło do pogłębiania się dolin na Wyżynie,
w Karpatach oraz w samym zapadlisku.
W historii rzeźby tego obszaru zapisał się również klimat. W wyniku jego
oziębienia na terytorium Polski kilkakrotnie nasunął się lądolód Skandynawski. Zasięgi
podczas kolejnych zlodowaceń były różne. Na rzeźbę Polski południowej największy
wpływ miało zlodowacenie południowopolskie, zwane też krakowskim. Lądolód w okresie
glacjału wkroczył do Polski od północy, oparł się o próg Beskidów oraz stagnował
u brzegu Karpat. W czasie deglacjacji takie położenie sprzyjało odpływowi wód z tego
regionu wzdłuż tzw. Rynny Podkarpackiej.

2.2. Warunki klimatyczne

2.2.1. Region klimatyczny
Regionalizację klimatyczną dorzecza górnej Wisły w 1949 r. przedstawił E. Romer.
Wydzielił on 4 regiony: klimat wyżyn środkowych, klimat podgórskich nizin i kotlin,
klimaty górskie i podgórskie oraz klimaty zaciszy śródgórskich. Kolejne regionalizacje
podjęli m.in. W. Wiszmiński i W. Chełchowski oraz W. Okołowicz i D. Martyn. Ostatni
dwaj autorzy podzielili rejon dorzecza górnej Wisły na 4 regiony, które dodatkowo
podzielone są ze względu na wpływ gór, oceanu, czy kontynentu na klimat.
T. Niedźwiedź oraz B. Obrębska-Starklowa (1991) biorąc pod uwagę kilka
czynników, m.in. bezsporne granice powtarzające się w wielu klasyfikacjach, czy opierając
się na mapach izoterm rocznych i izohiet, wyróżnili 4 główne regiony dorzecza, dzieląc je
na podregiony. Wyróżniono:
•

Region klimatu górskiego, który jest bogaty w opady oraz, gdzie wysokość wpływa
na zróżnicowanie piętrowe klimatu. Granica regionu pokrywa się z izotermą roczną
przyjmującą wartość 7°C oraz izohietą 900 mm

•

Region klimatu Pogórza karpackiego, ze średnią roczna temperaturą powietrza
7°-8°C oraz z sumą opadu 700 – 900 mm

•

Region klimatu kotlin podgórskich
- Kotliny Oświęcimskiej – ciepły, umiarkowanie wilgotny
- Kotliny Sandomierskiej – ciepły, umiarkowanie suchy
- Doliny Wisły – ciepły i suchy
16

•

Region klimatu wyżyn
- Wyżyny Śląskiej – umiarkowanie ciepły i umiarkowanie wilgotny
- Wyżyny Krakowskiej – chłodniejszy i wilgotny
- Niecki Nidziańskiej – umiarkowanie ciepły, suchy
- Kielecki – umiarkowanie ciepły i umiarkowanie suchy
- Gór Świętokrzyskich – roczna temperatura poniżej 7°C, roczny opad 700-900 mm
- Wyżyny Lubelskiej i Roztocza – temperatura roczna poniżej 7°C, opad powyżej
700 mm

Ryc.3. Regiony klimatyczne w dorzeczu górnej Wisły (Niedźwiedź,
Obrębska-Starklowa, 1991)

2.2.2. Rozkład temperatur
O stosunkach termicznych obszaru dorzecza górnej Wisły decyduje duże
zróżnicowanie rzeźby. Wysokość nad poziomem morza odgrywa najważniejszą role
w kształtowaniu wartości średniej rocznej temperatury powietrza.
Kotlina Raciborska, Kotlina Sandomierska, Próg Wyżyny Małopolskiej, czy
Pogórze Karpackie to regiony, w których występują obszary o średniej rocznej
temperaturze powietrza powyżej 8°C. Średnia roczna temperatura na obszarze Wyżyny
Śląsko-Małopolskiej wynosi 6-8°C.
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W Karpatach widoczne jest piętrowe zróżnicowanie temperatury, o czym pisali
M. Hess (1965), czy T. Niedźwiedź i B. Obrębska-Starklowa (1991). Wyróżnili oni na tym
obszarze sześć pięter klimatycznych.

Ryc.4. Piętra klimatyczne Polskich Karpat (Chowaniec i in., 2007)

Pierwsze z nich najcieplejsze zawiera się w przedziale temperatur od 8 do 6°C i obejmuje
obszar Pogórza. Jest to piętro umiarkowane ciepłe. Kolejnym jest piętro umiarkowane
chłodne, w którym to średnie wartości temperatur znajdują się w przedziale 6-4°C.
Obejmuje ono większą część beskidzkich grzbietów, mieszczących się w przedziale 6701100 m n.p.m. oraz Kotlinę Orawsko-Nowotarską. Powyżej znajduje się piętro chłodne (42°C), w którym znajdują się najwyższe wzniesienia Bieszczadów, Gorców, Beskidu
Śląskiego i Sądeckiego oraz dolne partie Tatr. Powyżej 1550 m n.p.m. znajduje się piętro
bardzo chłodne z temperaturą od 2 do 0°C. Wyżej znajdują się dwa ostatnie piętra,
powyżej 1850 m n.p.m. piętro umiarkowanie zimne (od 0 do -2°C) oraz powyżej 2200 m
n.p.m. piętro zimne z temperaturą od -2 do -4°C.
Do rozkładu temperatury warto również dodać, iż dna kotlin są o około 1°C
chłodniejsze od grzbietów leżących na tej samej wysokości nad poziom morza. Warto
wspomnieć również o tym, że na stokach zwróconych ku południowi granice pięter
klimatycznych leżą o około 100-200 m wyżej niż na stokach północnych. Tam również
różnica w temperaturze wynosi około 1°C.
Najniższe spadki temperatur powietrza na terenach górskich związane są z formami
wklęsłym, takimi jak Kotlina Orawsko-Nowotarska czy Żywiecka. Niskie temperatury
notowane są również w kotlinach śródgórskich, w których zalega powietrze. Dla
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wszystkich dolin i kotlin typowe jest także zjawisko inwersji temperatury, która również
wpływa na wartości temperatury.

2.2.3. Opady
Średnie roczne sumy opadów atmosferycznych zależą w dużej mierze od rzeźby
terenu oraz wysokości nad poziomem morza, co bardzo dobrze widoczne jest na
przykładzie Karpat. Największymi rocznymi sumami opadów charakteryzują się zachodnie
i północno-zachodnie stoki Karpat, ponieważ w tym regionie Polski najczęściej spiętrzają
się wilgotne masy powietrza polarno-morskiego (Woś, 1999). Na poniższej mapie
przedstawiono rozłożenie opadów na terenie południowej Polski.

Ryc.5. Rozkład średnich sum opadów atmosferycznych w dorzeczu górnej Wisły
(Chowaniec i in., 2007)
Do kotlin takich jak Sądecka, Nowotarska, czy Spiska można odnieść pojęcie
cienia opadowego, ponieważ na stokach dowietrznych położonych na tej samej wysokości
co owe kotliny opady roczne są o kilkaset milimetrów mniejsze. Przykładami takich kotlin
są Kotlina Orawsko-Nowotarska czy Sądecka, gdzie średnie roczne sumy opadów
wynoszą kolejno poniżej 800 mm oraz poniżej 700 mm (Woś, 1999).
Największą roczną sumą opadów odznaczają się północne stoki Tatr. Na
Kasprowym Wierchu średni roczny opad wynosi 1889 mm, natomiast na Hali
Gąsienicowej 1664 mm (Niedźwiedź, Obrębska-Starklowa, 1991). Mniejszą ilość opadów
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otrzymuje Beskid Śląski oraz pasmo Babiej Góry, która wynosi powyżej 1400 mm.
W Bieszczadach średnie roczne sumy opadów wynoszą 1000-1300 mm, natomiast wzdłuż
progu Beskidów przebiega izohieta mająca wartość 900 mm. Na obszarze Karpat sumy
opadów zmniejszają się z zachodu na wschód.
Najwyższe opady półrocza letniego notowane są w Tatrach i wynoszą 1100 mm
(Woś, 1999). Minimalne natomiast w styczniu i lutym. Dla porównania na Pogórzu
Karpackim w półroczu letnim średnie sumy opadów osiągają wartość ok. 500 mm. Tak
wysokie wartości opadów wiążą się z występowaniem w półroczu letnim krótkotrwałych,
lecz gwałtownych ulew, bądź też ze zjawiskiem niżów genueńskich nawiedzających tę
część Polski.

2.3. Hydrologia

2.3.1. Wody powierzchniowe
Do wód południowej Polski zalicza się przede wszystkim rzeki wchodzące w skład
dorzecza górnej Wisły. Obszar ten jest ograniczony przekrojem wodowskazowym
w Zawichoście. Obejmuje 46308,1 km² w granicach Polski, a całość znajduje się na
powierzchni 50731,8 km² (Chełmicki, 1991).
Główną rzeką jest Wisła, która wraz ze swoimi dopływami w tej części kraju,
odwadnia masyw karpacki jaki i zapadlisko przedkarpackie. Karpaty i Wyżyny to obszary
źródłowe większości dopływów górnej Wisły. Kotliny podkarpackie są zaś obszarem
tranzytowym dla Wisły oraz ujściowym dla dopływów tej rzeki. Obszar źródłowy Wisły
położony jest na zboczach Babiej Góry. Rozpoczyna się dwoma ciekami – Białą i Czarną
Wisełką (Chełmnicki, 1991). Do ujścia Przemszy odcinek ten nazywany jest Małą Wisłą.
Do głównych dopływów Wisły odwadniających górotwór karpacki, czyli część
prawobrzeżną dorzecza, zaliczymy 9 dużych rzek jakimi są kolejno: Soła, Skawa, Raba,
Dunajec z Popradem i rzeką Białą, Wisłok oraz San z Wisłokiem. Karpaty wewnętrzne
odwadniane są tylko przez Dunajec z Popradem, natomiast w Karpatach zewnętrznych
znajdują się obszary źródliskowe pozostałych rzek. Wszystkie prawobrzeżne dopływy
Wisły łączą się z nia na terenie zapadliska. Do części lewobrzeżnej zalicza się: Przemsza,
Dłubnia, Szreniawa, Nidzica, Nida, Czarna Straszowska, Kopszynianka oraz Opatówka
(Chowaniec i in., 2007).
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Ryc.6. Główne rzeki dorzecza górnej Wisły

Dorzecze górnej Wisły to szereg zlewni drugiego i wyższych rzędów, gdzie do
większych rzek takich jak Soła czy Dunajec wpływają ich dopływy, tworząc gęstą siec. Do
wód powierzchniowych regionu górnej Wisły wlicza się również zbiorniki wodne
utworzone na rzekach. Zalicza się tutaj:
•

Mała Wisła – J. Goczałkowickie

•

Soła – J. Żywieckie, J. Międzybrodzkie, J. Czaniec

•

Raba – J. Dobczyckie

•

Dunajec – J. Czorsztyńskie, J. Sromowieckie, J. Rożnowskie, J. Czchowskie

•

San – J. Solińskie, J. Myczkowskie

•

Wisłoka – J. Klimkowskie

•

Wisłok – J. Besko
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Ryc.7. Zbiorniki retencyjne na rzekach w dorzeczu górnej Wisły (Ośrodek
Koordynacyjno-Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej, 2010)

2.3.2. Wody podziemne
Na terenie południowej Polski znajdują się dwa największe zbiorowiska wód
podziemnych, które łącznie obejmują 80% powierzchni regionu wodnego górnej Wisły.
Pozostałe 20% powierzchni zajmują 4 jednostki, które procentowo zajmują różny obszar.
Do dwóch największych regionów należą region karpacki oraz przedkarpacki.
Każdy z nich zajmuje powierzchnię ponad 18 000 km². W regionie karpackim użytkowe
piętra wodonośne występują w spękanych piaskowcach serii fliszowych, których
pochodzenie określa się na trzeciorzędowo-kredowe a także w dolinnych seriach
piaszczysto-żwirowych, które mają wiek czwartorzędowy. Drugim co do wielkości
regionem jest region przedkarpacki, którego użytkowe piętra wodonośne znajdują się
w dolinnych i pokrywowych seriach piaszczysto-żwirowych, których wiek określany jest
na czwartorzędowy (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, 2011).
Do mniejszych jednostek hydrogeologicznych zalicza się region śląsko-krakowski,
który zajmuje powierzchnie 1 200 km². W regionie tym piętra wodonośne odnajdziemy
w triasowych oraz jurajskich wapieniach i dolomitach, w piaskowcach karbońskich oraz
w dolinnych i pokrywowych seriach piaszczystych z czwartorzędu. Największym
regionem w owych 4 zajmujących 20% powierzchni regionu górnej Wisły jest region
nidziański (miechowski), którego obszar zawiera się na 3 200 km². Poziomy wodonośne
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występują tu w marglach, opokach i wapieniach z okresu kredy oraz w seriach
czwartorzędowych (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, 2011).

Ryc.8. Zbiorniki wód podziemnych dorzecza górnej Wisły (Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej, 2011)

2.4. Gleby
Zróżnicowanie gleb na obszarze dorzecza nawiązuje do budowy geologicznej oraz
do rzeźby terenu, czy też wysokości nad poziomem morza. Na terenie Tatr, Podhala
i Beskidów dominują wietrzeniowe gleby gliniaste, które są mniej lub bardziej
szkieletowe. Skład zwietrzeliny zależy przede wszystkim od grubości ziaren, skały
macierzystej oraz podatności na wietrzenie (Adamczyk, 1991). W Tatrach wschodnich
występują strefowe górskie gleby bielicoziemne, które w zależności od wznoszenia się nad
poziom morza wykazują różnice morfologiczne czy chemiczne. Podobna sytuacja ma
miejsce w Tatrach zachodnich z tą jednak różnicą, że odnajdziemy tam pochodne rędzin
(Bednarek, Prusinkiewicz, 1997).
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W Karpatach fliszowych 70% ich powierzchni zajmują górskie gleby
brunatnoziemne. Odnaleźć tam można również niestrefowe gleby takie jak litosole czy
rankery. Górskie gleby śródstrefowe w Karpatach zajmują 12% ich powierzchni z czego na
mady przypada aż 10% (Bednarek, Prusinkiewicz, 1997).

Ryc.9. Mapa gleb Polskich Karpat (Bednarek, Prusinkiewicz, 1997)

Na terenie Beskidów i Pogórza pokrywę glebową tworzą strefowe górskie gleby
brunatnoziemne oraz bielicoziemne, z tym jednak wyjątkiem, iż bielicoziemne występują
tylko lokalnie. W Beskidach również wznosząc się nad poziom morza spotkamy się
z podtypami gleb brunatnych, z których najbardziej rozpowszechnione są gleby brunatne
kwaśne. Na terenie Pogórza oraz w kotlinach karpackich występują gleby płowe oraz
opadowo-glejowe wytworzone z utworów pyłowych. Spotyka się także na tym obszarze
wtórne gleby brunatne. W sąsiedztwie uboższych podtypów gleb brunatnych występują
gleby bielicoziemne. Pokrywę glebową tych jednostek urozmaicają gleby śródstrefowe do
których należą mady, czarne ziemie, gleby glejowe, torfowe, murszowe czy rędziny.
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2.5. Szata roślinna
Roślinność jaka znajduje się na omawianym obszarze zależy od wielu czynników.
Należą do nich m.in. wzniesienia nad poziom morza, ukształtowanie terenu, czy też klimat
lokalny i warunki wodne. Na terenie górnej Wisły lesistość i stan zachowania szaty
roślinnej w porównaniu do Polski jest korzystny (Michalik, 1991).
Terenami, które odznaczają się najwyższym wskaźnikiem zalesienia oraz najlepiej
zachowaną naturalną szatą roślinną są obszary Bieszczad, Beskidów Zachodnich (m.in.
Beskid Sądecki, Żywiecki, Mały), wschodnich części Pogórza Karpackiego oraz Kotlina
Sandomierska. Oprócz zbiorowisk naturalnych zachowały się w tym miejscu fragmenty
roślinności o cechach pierwotnych.
Na przeważającej części Pogórza Karpackiego oraz Kotliny Sandomierskiej
występuje średni stopień przekształcenia szaty roślinnej oraz średnia lesistości. Naturalne
zbiorowiska leśne, półnaturalne łąki i pastwiska występują w postaci rozproszonych
kompleksów. W Karpatach dominującą rolę odgrywają zespoły leśne, które są
zróżnicowane w zależności od wysokości nad poziomem morza. Wyróżniamy regiel dolny
głównie z buczyna karpacką, regiel górny z borem świerkowym, kosodrzewina oraz
zbiorowiska hal.
Na wyżynach szata roślinna uległa zniszczeniom, dlatego zbiorowiska naturalne
i półnaturalne występują tam jedynie na obszarach zupełnie nieprzydatnych do rolnictwa.
Na terenach tych odnaleźć można różnorodne zespoły lasów liściastych, mieszanych
i szpilkowych, w których występuje różnorodność gatunków drzew.

2.6. Antropopresja
Odcinki wielu rzek dorzecza górnej Wisły w mniejszym lub większym stopniu
zostały przekształcone przez człowieka. Przekształcenia te miały na celu zmianę typowego
dla rzek karpackich koryta roztokowego w jednonurtowe. W dnach dolin dorzecza górnej
Wisły, za sprawą koryt roztokowych, powstawały duże rozlewiska. To sprawiło, iż zaczęto
budować wały przeciwpowodziowe, aby ochronić mieszkańców tych terenów przed
skutkami powodzi. Na przełomie XIX i XX wieku na terenie rzek karpackich podjęto
prace, które miały na celu uregulowanie koryt. Chciano w ten sposób ustabilizować je
i zatrzymać rumowisko skalne dostarczane do koryt w wyniku procesów erozji czy ruchów

25

masowych. Przykładem rzeki, w której zastosowano regulację jest Czarny Dunajec.
W sąsiedztwie zabudowań oraz biegnącej linii kolejowej, koryto uległo zwężeniu
i wyprostowaniu (Gorczyca, Krzemień, 2010)
Budowa wałów przeciwpowodziowych czy regulacja koryt to nie wszystko, jeśli
chodzi o ingerencję człowieka w naturalne koryta rzek karpackich. Ingerencja w koryto
pojawia się również w momencie budowy zbiornika zaporowego oraz odpowiedniej
zabudowy technicznej takiego obiektu czy też podczas budowy dróg. O ile budowanie
wałów przeciwpowodziowych jest odpowiednim zabezpieczeniem dla ludności podczas
gwałtownych wezbrań, tak regulacja koryt, często zmieniająca ich naturalny bieg, jest
zabiegiem negatywnym. Zbyt duża ingerencja w rzekę i jej koryto, burząca jej naturalny
bieg, może przynieść dużo więcej strat podczas powodzi niż założenie, że dzięki regulacji
taka sytuacja nie będzie miała miejsca.
Łączna długość rzek górskich wynosi 2219 km, z czego 621 km jest
zabudowanych, stanowi to 28% ogólnej długości. Zabudowane są również potoki górskie,
których na 10703 km zabudowanych jest 465 km, a kolejne 1033 km jest typowanych do
zabudowy (Hennig, 1991a). Poszczególny procent zabudowy na rzekach i potokach
przedstawia tabela.

Tab.1. Procentowy stan zabudowy rzek i potoków górskich
Wyszczególnienie

Długość całkowita
Długość odcinków
% zabudowy
km
zabudowanych km
Rzeki górskie:
2219
621
28
- Mała Wisła
96,9
48,9
50
- Soła
88,9
13,4
15
- Skawa
96,4
20,5
21
- Raba
131,9
36,0
27
- Dunajec
247,1
131,7
53
- Wisłoka
163,6
12,5
8
- San
443,4
145,4
33
Potoki górskie:
10703
465
4,3
- Poprad
62,6
25,0
40
- Łososina
56,1
15,0
27
- Biała Tarnowska
101,6
25,5
25
- Ropa
84,7
2,7
3
- Jasiołka
75,9
2,5
3
- Wisłok
209,4
121,0
60
Tabela wykonana na podstawie tabeli 7.5.1. Stan zabudowy rzek i potoków górskich
(Hennig, 1991a)
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Do rzek zmienionych przez człowieka zaliczają się górskie dopływy Dunajca, które
w obrębie Zakopanego są zabudowane różnymi rodzajami stopni, zapór czy żłobów.
Podobnie zabudowane są również potoki w obrębie takich miejscowości jak Poronin, Biały
Dunajec, Szczawnicy czy Krościenka. Zabudowa obejmuje także zlewnię Raby, której
systemy skoncentrowane są w obrębie takich miejscowości jak Rabka, Mszana Dolna,
Myślenice. Prawie wszystkie potoki znajdujące się powyżej Żywca i uchodzące do
zbiorników retencyjnych Kaskady Soły, również uległy systemowi zabudowy. Działalność
taka jest widoczna też na obszarze zlewni Skawy choć w mniejszym stopniu. Widoczna
jest w Makowie Podhalańskim, Mucharzu czy w Suchej Beskidzkiej (Hennig, 1991).
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3. Sytuacja meteorologiczna w II kwartale 2010 roku
Sytuacja meteorologiczna jaka wystąpiła w II kwartale roku przyczyniła się do
wystąpienia na obszarze południowej Polski powodzi, która swoimi rozmiarami objęła
cały kraj, lecz w różnym stopniu. Najbardziej ową powódź odczuli mieszkańcy dorzecza
górnej Wisły oraz dorzecza górnej Odry, choć tej ostatniej w mniejszej skali. Za zaistniałą
sytuacje odpowiadał rozkład ciśnienia nad Europą, który nie był korzystny dla naszego
kraju.

3.1. Sytuacja synoptyczna

3.1.1. Rozkład niżów i wyżów nad Europą w II kwartale 2010
Powyższy podrozdział w związku z brakiem najnowszych publikacji książkowych,
został opracowany na podstawie artykułu W. Krasowskiego (2010) zamieszczonego
w magazynie Uncinus oraz na podstawie komentarzy synoptycznych publikowanych przez
pracowników Uniwersytetu Warszawskiego.
W maju nad kontynentem europejskim przeważała adwekcja południowozachodnia związana z obecnością bruzdy niżowej ciągnącej się od Morza Arktycznego po
Półwysep Iberyjski. Taka sytuacja w pierwszej połowie miesiąca doprowadziła do
formowania się na obszarze Europy zachodniej i południowo-zachodniej tzw. niżów
odcinania, czyli górnych układów ciśnienia z rdzeniem chłodnego powietrza w centrum.
Główne fronty atmosferyczne układając się równolegle do głównego kierunku przepływu
powietrza nad Europą, utrzymywały się nad Polską kilka dni, przynosząc ciepłą i wilgotną
pogodę. Na owych frontach dochodziło do generowania się ośrodków niżowych bardziej
lub mniej aktywnych, które przemieszczały się równolegle do frontu. Działo się tak za
sprawą głównego nurtu powietrza płynącego powyżej warstwy granicznej.
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Ryc.10. Mapa 500 hPa, 14.05.2010 rok
(wetterzentrale.de)

Ryc.11. Mapa 500 hPa, 15.05.2010
(wetterzentrale.de)

Ze względu na powódź w Polsce najistotniejszy proces odcinania miał miejsce
pomiędzy 15 a 20 maja. Powstały niż górny pogłębił aktywny ośrodek niżowy utworzony
w rejonie Morza Śródziemnego, który został uformowany na skutek wdarcia się w rejon
Morza Liguryjskiego (wybrzeże Francji i Włoch) zimnego powietrza spływającego
z rejonu Morza Norweskiego. Oba ośrodki ostatecznie przesunęły się nad obszar Europy
Centralnej i tam stacjonowały ponieważ, dalszemu ich przemieszczaniu się przeszkodził
rozbudowany wyż znad północnej Rosji. Doprowadził on do utrzymywania się niżu
górnego w środkowej troposferze przez około tydzień. Cała sytuacja zakończyła się dzięki
postępującej okluzji frontów, która doprowadziła do spadku energii niżu znajdującego się
na wysokości 500 hPa.
W dniach 21-23 maja nad Europę zaczął sięgać klin wyżowy, który zmienił
przepływ mas powietrza ze wschodniego na północno-wschodni. Dwu dniowe utrzymanie
się takiej sytuacji nie przyniosło większych zmian nad Europą. Od 24 maja rozpoczęła się
kolejna ewolucja pola barycznego nad Atlantykiem. Kolejne przypadki odcinania fal
długich sprzyjały rozwojowi i pogłębianiu niżu górnego znajdującego się nad Morzem
Arktycznym. Efektem takiej sytuacji było rozbudowanie się nad obszarem północnej
Europy doliny Fali Rossby’ego, która składała się z dwóch niezależnych od siebie niżów
górnych. Po zmianie napływu mas powietrza nad kontynent, niż górny znajdujący się
w tylniej części doliny fali długiej, przemieścił swoje centrum nad Niemcy i Austrię
poruszając się zgodnie z kierunkiem prądu strumieniowego.
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Kolejny okres synoptyczny rozpoczął się na przełomie maja i czerwca. Nad Europą
ponownie zaznaczył się kilkudniowy proces odcinania, głównie układu niżowego
znajdującego się nad Europą Środkową i Bałkanami.

Ryc.12. Mapa 500 hPa, 30.05.2010

Ryc.13. Mapa 500 hPa, 31.05.2010

(wetterzentrale.de)

(wetterzentrale.de)

Układ górny przemieszczający się

z północnego-zachodu na południowy-wschód

ustabilizował się i wirował w miejscu, co spowodowało odnowienie się cyrkulacji
zachodniej. Stabilny niż górny spowodował w tym czasie nad naszym krajem napływ
południowo-wschodnich mas powietrza. Ponownie nastąpiło związanie się ośrodka
górnego, z tym wytworzonym przy powierzchni. Niż dolny znajdujący się nad rumuńskimi
Karpatami wysyłał na obszar południowej Polski zatoki niskiego ciśnienia oraz kolejną
porcję opadów. W tym przypadku również wyż znad Rosji odciął drogę dalej na północnywschód kontynentu. W momencie osłabienia się wyżu rosyjskiego, niż jaki stacjonował
nad naszym krajem mógł przemieścić się na północny-wschód.
Od 4 czerwca nad kontynentem europejskim nastąpiła przebudowa pola
barycznego, która doprowadziła do zastąpienia ośrodków niżowych przez jeden, dobrze
rozbudowany wyż. Trzy główne ośrodki owego wyżu rozciągały się na obszarze od Morza
Grenlandzkiego po Zatokę Biskajską i tworzyły wraz z Wyżem Azorskim pomost wyżowy
blokujący cyrkulację strefową.
Pozostałe dni czerwca to na zmianę dominacja wyżów i niżów. Te dwa ośrodki
baryczne przebywały nad naszym krajem zamiennie, stacjonując po około 2-3 dni. Ośrodki
niskiego ciśnienia i związane z nimi fronty atmosferyczne oraz różne masy powietrza
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napływające dzięki nim przynosiły opady oraz burze, które często miały charakter
gwałtowny.

3.1.2. Szlak niżu genueńskiego i związane z nim masy powietrza
Niż jaki odpowiedzialny jest za dwie fale intensywnych opadów, które nawiedziły
południową Polskę w maju i czerwcu nosi nazwę genueńskiego. Niż ten bierze swoją
nazwę od miasta Genua we Włoszech, skąd zaczyna się jego wędrówka.
Cyklon genueński rozwija się na południe od Alp w regionie, który obejmuje
Zatoką Genueńską, Zatokę Wenecką, Morze Liguryjskie, a także północny Adriatyk. Niż
ten jest bardzo bogaty w wodę. Zazwyczaj niże genueńskie pozostają stacjonarne na
południu Alp przez cały okres swojego istnienia. Jednak gdy niż zacznie się
przemieszczać, pokonuje on jedną z 2 tras. Pierwsza z nich związana jest z silnym
antycyklonem nad Bałkanami i Morzem Czarnym. Druga zaś przebiega w kierunku NE do
NNE przez Alpy i oznaczona jest jako trasa Vb. Oznaczenie to nadał Wilhelm Jakob van
Bebber, który jest autorem jednego z pierwszych opracowań odnoszących się do przebiegu
niżów nad Europą.

Ryc.14. Szlaki niżów według van Bebbera (Wikipedia)

Cyklon przemieszczający się w ten sposób przynosi intensywne opady deszczu oraz
katastrofalne w skutkach powodzie przede wszystkim południowej Polsce. Trasa niżu jest
dość dziwna, ponieważ porusza się na północ, podczas gdy inne fronty niżów np.
atlantyckich przemieszczają się na wschód. Niże genueńskie stwarzają bardzo duże
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zagrożenie, ponieważ są blokowane przez wyże znad wschodniej Europy. Po
przekroczeniu Karpat niż genueński może utrzymywać się nad zachodnią Ukrainą,
Białorusią lub południowo-wschodnią Polską nawet przez kilka dni. Monotonność opadów
z wirujących wokół niżu frontów jest powodem powodzi (Cebulak, 1998-1999).
Opady dzięki którym mamy do czynienia z powodzią tworzą się z ogromnych ilości
pary wodnej jaka dostarczana jest do tworzącego się niżu, z rejonu Morza Śródziemnego.
W tym rejonie dochodzi do mieszania się dwóch mas powietrza różniących się cechami
fizycznymi – powietrza arktycznego morskiego oraz powietrza zwrotnikowego. Niż
genueński formułuje się nad ciepłymi wodami Morza Liguryjskiego na skutek wdarcia się
w ten rejon zimnego powietrza pochodzącego z rejonu Morza Norweskiego. Ciepłe
powietrze jest wypierane

w wyższe warstwy troposfery oraz na wschód, skąd nad

ciepłymi wodami Adriatyku niż czerpie kolejną porcję ciepłego powietrza zasobnego w
wilgoć. W ten sposób zaczyna wzmacnia się wirowość ośrodka barycznego, która wynosi
w coraz wyższe warstwy atmosfery powietrze, w którym zawarta jest duża ilość pary
wodnej. Dzięki kondensującej się parze wydzielane jest ciepło oraz tworzą się grube
warstwy chmur mające dużą wodność. Aktywność takiego niżu w dużej mierze zależy od
impulsu chłodu jaki dociera nad Morze Śródziemne. Duża ilość zimnego powietrza
schodzącego na ten obszar, występuje w czasie osłabienia cyrkulacji zachodniej w górnej
części atmosfery.

3.2. Opady w II kwartale 2010 roku
Opady jakie przyniósł ze sobą niż genueński o imieniu Jolanta, zalicza się do
opadów ulewnych. Są to opady trwające kilka dni, mające duży zasięg terytorialny oraz
występujące w jednorodnej masie powietrza. Dodatkowo ten rodzaj opadu jest wzmożony
orograficznie (Cebulak, 1998-1999). Deszcze, które wywołały powódź przybierały różne
wartości w zależności od rejonu ich występowania. Ulewne opady stały się powodem
wezbrania na rzekach karpackich nie tylko przez ich skumulowaną w ciągu kilku dni ilość,
ale również przez wcześniejsze uwilgocenie terenu, spowodowane opadami na początku
maja oraz przez podniesione w wyniku wcześniejszych opadów, stany wód w ciekach
karpackich.
Należy również wspomnieć, iż oprócz dwóch fal opadów nawalnych, które
nawiedziły południe Polski, w kwietniu jak i na początku maja również występowały
opady. Kwiecień odznaczał się w Polsce południowej wartościami, które o ok. 20-50%
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przekraczały normę (Twojapogoda.pl). Początek maja natomiast charakteryzował się
przechodzeniem w tej części kraju burzami wydajnymi opadowo, które również
przyczyniły się do udziału w anomalii opadowej całego miesiąca oraz powstaniu fal
powodziowych.

3.2.1. Wysokość i natężenie opadów
Numeryczne prognozy pogody, jakie dostępne są na wielu stronach internetowych
już od 13 maja prognozowały bardzo duże sumy opadów na okres 15-18 maja. Podawano
wtedy, iż opad jakiego można spodziewać się na terenie południowej Polski będzie
wynosił 80-150 mm, a na obszarach podgórskich i górskich 150-200 mm. Nie były to
optymistyczne prognozy ponieważ taka ilość opadów w ciągu zaledwie 3 dni miała
spowodować wezbrania wszystkich rzek południowej Polski. Sumy opadów jakie były
prognozowane przez modele nie wiele się różniły od tych jakie wystąpiły na obszarze
dorzecza górnej Wisły. Jedyna różnica, która wystąpiła to obszar największych opadów.
Model numeryczny GFS prognozował najwyższą sumę (za 96 godzin) na obszarze
aglomeracji górnośląskiej (wetterzentrale.de). W rzeczywistości najwyższe opady
zanotowano na SSW od tego obszaru.

Ryc.15. Prognozowana suma opadów atmosferycznych za 96 godzin
(wetterzentrale.de)
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Podobnie sytuacja z opadami miała się na przełomie maja i czerwca, kiedy nad
obszar południowej Polski nasunął się kolejny niż genueński przynoszący deszcze ulewne.
Ponownie modele numeryczne prognozowały na okres 31 maja – 3 czerwca, dość spore
sumy opadów, które spowodowałyby druga falę powodziową. Na Podhalu w tym czasie
spadło 130 mm.
Od godzin wieczornych 15 maja do nocy z 18 na 19 maja w rejonie Śląska
Cieszyńskiego spadło ponad 400 mm. W pozostałych regionach województwa Śląskiego
jak i Małopolskiego spadło od 100 do 200 mm, z czego na miasto Kraków przypadło ok.
150 mm.

Ryc.16. Suma opadów (w mm) w dniach 15-16.o5 i 16-17.05 na tle średnich
miesięcznych sum w maju (pogody.pl)

Na

rycinie

nr

16

przedstawiono

stosunek

opadów

jakie

wystąpiły

w przedziałach czasowych (15-16 maja, 16-17 maja godz. 8:00). Opady, które wystąpiły
w drugiej dobie opadowej zdecydowanie przekraczają wartości z pierwszej doby.
Dodatkowo zauważalne jest przekroczenie sum opadów miesięcznych na takich stacjach
jak Bielsko-Biała, Kraków, Krosno czy Tarnów.
Najintensywniejsze opady miały miejsce od 16 do 18 maja. Wówczas na stacjach
opadowych na terenie dorzecza górnej Wisły zanotowano największe dobowe sumy
opadów. Wahały się one od 50 do 290 mm i stanowiły od 60 do 90% wszystkich opadów
z danego okresu. Dni 15 oraz 19 maja były dniami, w których opad wahał się od
0 do 50 mm, w zależności od umiejscowienia stacji.
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W drugim okresie opadowym (31 maja – 3 czerwca) najwyższe dobowe sumy
opadów występowały od 1 do 2 czerwca. Zanotowano wówczas 60-95% wszystkich
opadów danego okresu. Podczas dwóch dni spadło do 30 do 130 mm.
Ilość opadów na poszczególnej stacji zależała od jej umiejscowienia nad poziomem
morza, a także od położenia niżu genueńskiego Jolanta. W zależności od tego, gdzie
znajdowało się centrum niżu, do Polski docierały fale opadów wyrzucane przez wirujący
ośrodek niżowy. Nad obszar południowej Polski docierały opady o różnym natężeniu.

3.2.2. Przestrzenny rozkład opadów w zlewni górnej Wisły
Najwyższe opady związane z niżem genueńskim o imieniu Jolanta, skupiły się na
obszarze Beskidu Śląskiego. Na znajdującej się w tym obszarze stacji w Cieszynie,
w ciągu 5 dni spadło ponad 400 mm. Niewiele mniej wyniosła suma opadów położonego
kilka kilometrów na północny-wschód Bielska-Białej. Na tej stacji zanotowano 350 mm.
Duże wartości zanotowano także na stacjach w Zakopanem oraz na Kasprowym Wierchu.
Na stacjach tych sumy wynosiły odpowiednio 191 mm oraz 188 mm. W paśmie Beskidów
wartości odpowiadały 180 mm, a zanotowano je w Krośnie oraz Tarnowie (dane:
Ogimet.com).
Najmniej deszczu w rejonie dorzecza górnej Wisły spadło w rejonie Rzeszowa.
W okresie niżu Jolanta opad jaki zanotowano na tym obszarze wyniósł około 85 mm.
W ciągu pierwszych 48 godzin, przyjętych od dnia 15 maja godz. 20:00 do 17 maja
do godz. 20:00 największe ilości opadu zanotowano w rejonie Beskidu Śląskiego.
Wartości wyniosły powyżej 250 mm. Na obszarze od Zakopanego po Tychy i Oświęcim
wartości wyniosły powyżej 150 mm. Im dalej na wschód Polski, tym opady
systematycznie się zmniejszały, by w rejonie Rzeszowa i Leska wynieść ponad 50 mm
opadu w ciągu dwóch dób.

Ryc.17. Suma opadów atmosferycznych (w mm) za 48 godzin (1-2.06.2011) (pogody.pl)
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Podczas drugiego niżu genueńskiego opady miały dużo niższe wartości, ale mimo
to przyczyniły się do pogorszenia sytuacji na rzekach. Największy opad w ciągu
4 dni odnotowano na stacjach w Zakopanem oraz na Kasprowym Wierchu. Opad jaki tam
zanotowano wynosił 120-135 mm. Drugim w kolejności miejscem były Beskidy, gdzie
przez 4 dni sumy na stacjach w Nowym Sączu, Tarnowie oraz Bielsku-Białej osiągnęły
70-85 mm. Ponownie południowo-wschodnia Polska odznaczała się małą ilością opadu.
W Rzeszowie odnotowano tylko 40 mm.
Na rycinie nr 18 pokazano przestrzenne rozmieszczenie się dwudobowych sum
opadów atmosferycznych (1-2 czerwiec 2010). Opad powyżej 80 mm koncentruje się w
rejonie Tatr oraz Podhala. Dalej na północ rozciąga się strefa opadów rzędu 55 mm, która
obejmuje obszar od Bielska-Białej po Myślenice i Krościenko, a także okolice Tarnowa.
Najniższe opady notowane są na obszarze województwa podkarpackiego, gdzie przyjmują
wartość poniżej 20 mm.

Ryc.18. Dwudobowa (1-2 czerwca) suma opadów atmosferycznych (w mm)
(pogody.pl)
Taki rozkład przestrzenny opadów spowodowany był przede wszystkim
położeniem niżu genueńskiego oraz związanego z nim frontu atmosferycznego. Niż, który
nabrał cech stacjonarności nie wykazywał ruchów w żadnym kierunku. Droga niżu
skończyła się na terenie Karpat Środkowych, na zachodzie Ukrainy. Związany
z ośrodkiem niskiego ciśnienie front przesuwał się na zachód. Niewielka prędkości
poruszania się frontu sprzyjała długotrwałym i obfitym opadom. Dodatkowym impulsem
do uwalniania się dużej liczby opadów, była wysokość nad poziom morza. Dzięki
położeniu niżu nad Karpatami, nad Polską przeważał wiatr z sektora północnego, który
skierowany był w stronę łańcucha górskiego. Taka sytuacja doprowadzała do
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podtrzymywania regeneracji zachmurzenia na drodze adiabatycznego ochładzania oraz
kondensacji pary wodnej (Krasowski, 2010).

3.2.3. Anomalia miesięcznej sumy opadu
Typowy maj na południu Polski według danych za lata 1971-2000, przynosi
opady, które osiągają 70-90 mm na obszarach wyżynnych i pogórzu, 100-130 mm
w Beskidach oraz 130-170 mm w górach. Typowy czerwiec za ten sam okres przyjmuje
wartości 80-110 mm na wyżynach i przedgórzu, 110-140 mm w Beskidach oraz 140-170
mm w górach (dane: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej). Wartości te stanowią
całkowity opad, jaki został pomierzony w ciągu miesiąca.

Ryc.19. Suma opadów w czerwcu za okres 1971-2000 (Klimat…2010)

Ryc.20. Suma opadów w czerwcu za okres 1971-2000 (Klimat…2010)
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Suma miesięczna opadów w maju jak i w czerwcu 2010 roku przekroczyła wartości
średnie z wielolecia. Najwyższe wartości przekroczenia zanotowano w południowej
Polsce, w takich województwach jak śląskie i małopolskie. Nieco mniejsze wartości
zanotowano na Podkarpaciu oraz na Opolszczyźnie. Anomalia miesięcznej sumy opadu
w maju, wahała się na tym obszarze od 200% na krańcach wschodnich do ponad 450%
w rejonie Bielska-Białej oraz Beskidu Śląskiego.

Ryc.21. Anomalia miesięcznej sumy opadu w maju 1971-2000 (Klimat… 2010)

Na terenie Krakowa suma opadów atmosferycznych w maju czterokrotnie przewyższyła
normę miesięczną (302,4 mm w stosunku do normy wynoszącej 73,6 mm) (Jakóbik, 2011).
Wartości miesięczne dla południowej Polski wynosiły 500-260 mm.
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Ryc.22. Miesięczna suma opadu w maju 2010 roku – opracowanie własne
(dane: Twojapogoda.pl)
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W czerwcu anomalia sumy opadu zmniejszyła swoje wartości oraz zmieniła obszar
występowania. Największe procentowe odchylenie od normy zanotowano na terenie
Beskidów Środkowych (rejon Tarnowa oraz Nowego Sącza), gdzie wartości wynosiły
powyżej 160%. Na pozostałym obszarze południowej Polski wartości wahały się między
90-160% normy miesięcznej.

Ryc.23. Anomalia miesięcznej sumy opadu w czerwcu 1971-2000
(Klimat… 2010)

W wymienionych regionach w ciągu jednej lub dwóch dób, spadło tyle deszczu ile
zazwyczaj spada w maju. Opad dobowy z okresu 15-19 maja w istotny sposób
zdeterminował sumę miesięczną opadów z całego miesiąca. Lokalnie na południu Polski
maksymalne wartości dobowe odpowiadały 100-200% normy majowej. Przykładem
miasta tej części kraju jest Bielsko-Biała, gdzie opad dobowy wyniósł powyżej 140 mm
podczas gdy średnia miesięczna dla tego miasta wynosi 114 mm.
Do przekroczenia wartości miesięcznych przyczyniła się również liczba dni
z opadem. Należy w tym miejscu nadmienić, iż oprócz opadów ulewnych, które miały
miejsce 15-19 maja, również w pozostałych dniach padało, a były to opady głównie
pochodzenia burzowego. Na Śląsku oraz w Małopolsce liczba dni z opadem wynosiła
powyżej 25. Przykładowo w Bielsku-Białej było to 30 dni, na Kasprowym Wierchu 29 dni
oraz w Krakowie 27 dni. W województwie podkarpackim wartość dni w opadem wynosiła
15-20 dni.
Spośród dni z opadem istotną rolę odegrały dni z opadem silnym, którego suma
dobowa przekraczała 10 mm. Najwięcej w skali całego kraju odnotowano ich na terenie
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południowej Polski. Liczba dni z opadem silnym wahała się w przedziale od kilku do
kilkunastu dni (maksymalnie 11-12 dni). W ujęciu procentowym, udział dni z opadem
silnym w ogólnej liczbie dni z opadem był największy na południu Polski i wynosił
przykładowo 41% w Krakowie, 40% w Bielsku-Białej, 39% w Rzeszowie oraz 38% na
Kasprowym Wierchu.

Ryc.24. Liczba dni z opadem silnym w Polsce w maju 2010 roku (Krasowski, 2010)
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4. Sytuacja hydrologiczna
Deszcz, który padał nieprzerwanie przez ponad 80 godzin miał swój udział
w sytuacji hydrologicznej na rzekach karpackich (Twojapogoda.pl). W związku
z długotrwałymi i intensywnymi opadami, nieustannie następował wzrost stanów wód
cieków w dorzeczu górnej Wisły. Rzeźba Karpat w dużym stopniu wpłynęła na
kształtowanie się fal powodziowych, wytworzonych w górnych odcinkach dopływów
karpackich Wisły (Starkel, 1991).

4.1. Wzrost stanów rzek

4.1.1. Wysokie stany rzek przed okresem intensywnych opadów
Cieki wodne południowej Polski jeszcze przed pierwszą falą opadów, która miała
miejsce w połowie maja, układały się w strefie stanów średnich i wysokich. Spowodowane
to było przechodzącymi od początku miesiąca burzami z intensywnymi opadami deszczu.
Opad, jaki spadł na powierzchnię ziemi na południu w ciągu dwóch pierwszych tygodni
wyniósł wartość 100 mm, w tym 60 mm spadło w przeciągu kilku dni (Twojapogoda.pl).
Dodatkowym elementem, który w mniejszym stopniu przyczynił się do wzrostu stanów
wód, głównie w górnych odcinkach Dunajca, była topniejąca pokrywa śnieżna. Dnia 10
maja grubość pokrywy śnieżnej spadła poniżej 20 cm.
Taka sytuacja doprowadziła do akumulacji wody w glebie. Ziemia przesiąknięta
wodą nie była w stanie przyjąć kolejnej porcji opadów. W związku z tym woda zamiast
gromadzić się w glebie spływała do najbliższych cieków wodnych. Stąd widoczny wzrost
stanów wód.

4.1.2. Wzrost stanów rzek w okresie pierwszej fali opadów
Znaczna część opadów z pierwszych dwóch tygodni została retencjonowana
w glebie. W wyniku opadów, które rozpoczęły się wieczorem 15 maja było widać powolny
wzrost stanów wód na południu.
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Najszybciej poziomy wód podnosiły się na mniejszych ciekach wodnych, które
były dopływami większych rzek regionu. Przykładami są Stryszawka (Sucha Beskidzka),
Skawinka (Radziszów), Stradomka (Stradomka), Lubienka (Lubień), Niedziczanka
(Niedzica) czy Łubinka (Nowy Sącz), których wzrost poziomu wody w ciągu pierwszych
12 godzin od rozpoczęcia intensywnych opadów przekroczył stany ostrzegawcze. Na dzień
16 maja (godz. 10:00) wartości przekroczeń wahały się między 4-62 cm ponad stan. Wisła
(Jawiszowice), Soła (Oświęcim), czy Czarny Dunajec (Nowy Targ) również po
12 godzinach opadów przekroczyły swoje stany ostrzegawcze. Wartości przekroczeń
zawierały się w przedziale 25-85 cm.
Tak duża różnica w poziomie wody uwarunkowana była ilością opadu, jaki spadł
na zlewnie danego cieku. Największe przekroczenia stanów ostrzegawczych były
w miejscach, gdzie w ciągu 12 godzin spadł największy opad. 17 maja o godzinie 10:00,
czyli po dwóch niepełnych dobach opadu, w dorzeczu górnej Wisły stany ostrzegawcze
były przekroczone na 50 wodowskazach, natomiast stany alarmowe na 65 wodowskazach
(Twojapogoda.pl). Dzień później, po kolejnej fali opadów poziomy wód w dorzeczu górnej
Wisły wciąż utrzymywały się na wysokim poziomie. Stany ostrzegawcze zostały wówczas
przekroczone na 52 stacjach wodowskazowych, natomiast alarmowe na 62 stacjach.
Fala powodziowa w górnym odcinku Wisły utworzyła się już 16 maja, w wyniku
intensywnych opadów, które nawiedziły Beskid Śląski, czyli obszary źródliskowe Wisły.
Mniejsze fale powodziowe tworzyły się także na jej największych dopływach – Sole,
Skawie, Dunajcu, Wisłoce oraz Sanie.
Fala kulminacyjna, która po połączeniu Wisły z jej dopływami m.in. Sołą,
Przemszą, Skawą, Skawinką oraz Rudawą, dotarła do Krakowa 18 maja około godziny
20:00. Wówczas na wodowskazie w Krakowie poziom wody osiągnął 957 cm. Taki
poziom Wisły przekraczał jej stan alarmowy o 437 cm i był o 80 cm wyższy niż podczas
powodzi w 1997 roku (Twojapogoda.pl). W nocy z 18 na 19 maja podczas przechodzenia
fali kulminacyjnej przez Kraków poziom wody w Wiśle ulegał wahaniom z lekkimi
wzrostami.
Opady, które od nocy 15/16 maja utrzymywały się na obszarze południowej
zaczęły zanikać 19 maja. W związku z tym na rzekach regionu od razu zauważalne było
stopniowe opadanie stanów wód w korytach. 20 maja fala kulminacyjna opuściła
województwo małopolskie. Wisła od źródeł, aż do profilu w Zawichoście wszędzie
notowała spadki poziomu wody. Pomimo, iż fala opuściła Małopolskę a woda w rzekach
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zaczęła opadać, nadal na kilku wodowskazach przekroczone były stany ostrzegawcze
i alarmowe.

4.1.3. Wzrost stanów rzek podczas drugiej fali opadów
Rzeki dorzecza górnej Wisły przed rozpoczęciem się drugiej fali opadów, która
miała nadejść na przełomie maja i czerwca wciąż charakteryzowały się wysokimi stanami.
W przeciągu zaledwie tygodnia nie było możliwości, aby stany wód opadły do
bezpiecznego poziomu, z uwagi na przesiąknięcie gruntu po opadach burzowych
z początku miesiąca, jak i opadów ulewnych, które spowodowały pierwszą falę
powodziową. Poziom wody od źródeł Wisły aż do Warszawy, na dzień 29 maja sytuował
się na poziomie stanów wysokich, a na niektórych wodowskazach na poziomie stanów
ostrzegawczych. Taka sytuacja, była niebezpieczna zważywszy na to, iż południe Polski
miała nawiedzić kolejna fala opadów ulewnych.
Na południu Polski 31 maja rozpoczęła się kolejna fala intensywnych opadów,
dzięki której po zaledwie kilku godzinach zauważalny był ponowny wzrost stanów wody
w Wiśle oraz jej karpackich dopływach. Następnego dnia na coraz większej liczbie stacji
pomiarowych, zaczęto notować kolejne przekroczenia stanów wysokich i ostrzegawczych.
Wśród dopływów Wisły najgorsza sytuacja panowała na Dunajcu. Wieczorem
1 czerwca stany ostrzegawcze przekroczone były na jego dopływach. W ciągu doby
poziom Dunajca wzrósł aż o 1,5 m i w kolejnych godzinach odznaczał się szybkim
wzrostem. Pozostałe rzeki i potoki górskie również notowały znaczne wzrosty stanów
wody. W nocy 1/2 czerwca stany alarmowe zostały przekroczone w województwie
małopolskim na Niedziczance, Stradomie, Białej Tarnowskiej oraz Ropie, natomiast
w województwie podkarpackim na Ostawie i Pielnicy. W ciągu niecałych 12 godzin
poziom wody podniósł się miejscami o ponad 50 cm.
Rankiem 2 czerwca po kolejnej fali opadów deszczu większość rzek południowej
Polski przekroczyło stany ostrzegawcze i alarmowe. Na mniejszych potokach i rzekach
górskich utworzyły się fale powodziowe. Stany ostrzegawcze odnotowano wówczas na 27
wodowskazach, a alarmowe na 13 stacjach. Wieczorem odnotowano wzrost poziomu wody
w Wiśle, który oznaczał tworzenie się fali kulminacyjnej, natomiast na jej dopływach
zanotowano nieznaczny spadek.
Nie tylko rzeki Małopolski dały się we znaki mieszkańcom podnosząc swoje stany.
Na Podkarpaciu w rzekach Wisłok, Wisłoka i San również podnosił się poziom wody.
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Wisłok w Rzeszowie na godzinę 20:00 przekraczał stan alarmowy o około 2 m. Sytuacja
w następnej dobie nie była korzystna, ponieważ poziomy wody, na skutek spływu wód
powierzchniowych, jak i opadów deszczu wciąż rósł.
W nocy 2/3 czerwca fala kulminacyjna przemieszczała się przez województwo
małopolskie w kierunku świętokrzyskiego. W Krakowie najwyższe stany Wisły podczas
przechodzenia fali zanotowano około godziny 21:00. Wówczas poziom rzeki wyniósł
537 cm, co oznaczało przekroczenie stanu alarmowego o 17 cm. Druga fala była zatem
niższa niż ta, która przeszła przez miasto 2 tygodnie wcześniej.
Po zakończeniu drugiej fali intensywnych opadów deszczu na rzekach zauważalny
był stopniowy spadek poziomu wody. Sytuacja taka jednak nie trwała zbyt długo ponieważ
3 czerwca w godzinach popołudniowych na obszar południowej Polski nasunęły się
kolejne opady, tym razem pochodzenia burzowego, które znów miały spowodowały wzrost
stanów rzek. Po przejściu burz z intensywnymi opadami deszczu odnotowano ponowny
wzrost oraz przekroczenie stanów wysokich, ostrzegawczych, miejscami nawet
alarmowych. Opady te zapoczątkowały trzecią fale kulminacyjną.

4.2. Sytuacja na zbiornikach retencyjnych w regionie
Przed rozpoczęciem się pierwszej, majowej fali ulewnych opadów deszczu,
wszystkie duże zbiorniki wodne na obszarze dorzecza górnej Wisły posiadały rezerwy
powodziowe, które wymagane są instrukcjami gospodarowania wodą (Ośrodek
Koordynacyjno-Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej, 2010). Pomimo to na
zbiornikach Dobczyce, Klimkówka, Besko oraz Kaskada Soły zostały zwiększone zrzuty
wody celem zwiększenia rezerw powodziowych i przygotowaniem zbiorników na
nadchodzące opady.
Od 17 maja wszystkie zbiorniki retencyjne znajdujące się na terenie dorzecza
górnej Wisły, weszły w pracę na warunkach powodziowych redukując wezbranie na Wiśle
oraz jej dopływach. Działania prowadzone na zbiornikach miały na uwadze sytuacje na
głównej rzece. Zbiorniki nie mogły zwiększać zrzutów ze zbiorników, ponieważ mogło to
spowodować znaczny wzrost przepływów na Wiśle. Decydującymi zbiornikami w tej
sytuacji były Dobczyce, Kaskada Soły oraz Rożnów, na których zmniejszono zrzuty z 746
do 355 m³/s w Kaskadzie Soły, z 600 do 300 m³/s w Dobczycach oraz z 1400 do 1200 m³/s
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w Rożnowie (Ośrodek Koordynacyjno-Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej,
2010).
Na zbiorniku Dobczyce od 18 maja rozpoczęto dynamiczne zmiany zrzutu, mając
na uwadze jaka sytuacja panowała w dolinie Wisły. Takie rozwiązanie miało na celu
obniżyć podstawę fali powodziowej, która miała ujść Rabą do Wisły. Odtwarzanie rezerw
na tym zbiorniku zakończyło się z dniem 26 maja. Odnawianie rezerw trwało tyle czasu,
ponieważ najważniejszym priorytetem było ustabilizowanie wody na Wiśle oraz
odciążenie działań ratowniczych na odcinkach, na których doszło do przerwania
obwałowań.
Pozostałe zbiorniki również znajdowały się w fazie odtwarzania rezerw realizując
zrzuty z poziomu zrzutów nieszkodliwych. Najważniejszą sprawą było możliwe szybkie
odtworzenie rezerw, gdyż na kolejne dni maja prognozowano wystąpienie lokalnych
opadów burzowych, które przy takim stanie zlewni, mogło powodować gwałtowne
wzrosty stanów wód, zwłaszcza w górnych partiach cieków, co skutkowało by wzrostami
dopływów do zbiorników retencyjnych. 28 maja wszystkie zbiorniki uzyskały rezerwę
powodziową.
W związku z niekorzystnymi prognozami na kolejne dni, 31 maja dyrektor
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej zdecydował o przygotowaniu projektów
decyzji nakazujących obniżenie rzędnej piętrzenia na zbiorniku Chańcza oraz Tresna.
Zbiorniki te miały najmniejszą w stosunku do innych zbiorników nadwyżkę rezerwy ponad
minimalną rezerwą, która była wymagana instrukcją.
W dniu 1 czerwca, po rozpoczęciu drugiej fali ulewnych opadów deszczu na
zbiornikach Rożnów, Besko oraz Klimkówka odnotowano nagły wzrost dopływów. Na
zbiornikach w Besku, Klimkówce oraz Dobczycach przywrócono dyżury powodziowe,
ponieważ na mniejszych rzekach wpływających do tych zbiorników, stany wody
w znaczący sposób podniosły się. Następnego dnia Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Krakowie za cel obrał jak największe zredukowanie przepływów poprzez
wypełnianie, wcześniej uzyskanych rezerw powodziowych na zbiornikach retencyjnych.
Stopniowe obniżanie dopływu do wszystkich zbiorników miało miejsce 3 czerwca,
gdy intensywne opady atmosferyczne ustały. W związku z zaistniałą sytuacją na
zbiornikach Besko, Klimkówka, Dobczyce, Kaskada Soły oraz Rożnów rozpoczęto
odtwarzanie rezerwy powodziowej. Proces odtwarzania nie trwał długo, ponieważ
4 czerwca w wyniku opadów burzowych, jakie nawiedziły obszar południowej Polski,
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ponownie zwiększyły się dopływy do zbiorników. W tak krótkim czasie nie zdążyły one
w pełni odtworzyć rezerw.

4.3. Powódź w południowej Polsce
Informacje dotyczące przebiegu powodzi i akcji przeciwpowodziowej opisanej
w rozdziałach 4.3.2. oraz 4.3.3. pochodzą ze strony internetowej portalu Twojapogoda.pl.

4.3.1. Definicja powodzi
Sytuacja z jaką mieli do czynienia mieszkańcy południowej Polski, w połowie maja
2010 roku oraz na przełomie maja i czerwca, nazwiemy powodzią. Pojęcie powódź
definiuje się w oparciu o wezbranie. Wezbranie jest to zjawisko hydrologiczne, które
oznacza nagłe i znaczne podniesienie się stanów wody w rzekach. Powódź jest zatem
cechą wezbrania, ponieważ jest to wielkie wezbranie rzeki, przynoszące poważne szkody
gospodarce narodowej (Punzet, 1998-1999).
W maju i czerwcu 2010 roku południowa Polska, jak i pozostały obszar kraju,
zmagała się z wezbraniem opadowym. Puntzet (1998-1999) określa ten typ wezbrania,
jako powstający pod wpływem deszczów nawalnych lub rozlewnych. Wezbrania opadowe
z deszczów rozlewnych, które trwają kilka dni z rzędu, są w karpackiej części dorzecza
górnej Wisły oraz na samej Wiśle bardzo niebezpieczne, ponieważ wywołują groźne
powodzie na znacznych obszarach. To właśnie taki typ nawiedził Polskę. Intensywne
opady deszczu oraz znaczne wzrosty stanów wody doprowadziły do wystąpienia rzek
z koryt oraz do zalania wielu km² powierzchni.

4.3.2. Przebieg powodzi w dniach 15-21 maja
Po kilku pierwszych godzinach opadów pojawiły się lokalne wzrosty poziomu
wody w rzekach oraz podtopienia. 16 maja w powiatach żywieckim, pszczyńskim,
bielskim,

cieszyńskim,

w

mieście

Bielsko-Biała

zostało

ogłoszone

pogotowie

przeciwpowodziowe. Dwie godziny później w wyniku podnoszenia się poziomu wody
w Wiśle, w mieście Krakowie również ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe.
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Po pierwszej fali ulew w Małopolsce pod wodą znalazły się łąki, pola uprawne,
ogródki działkowe, a także kilka dróg powiatowych i krajowych. Podobna sytuacja miała
miejsce w województwie podkarpackim i śląskim. Nieprzejezdna była droga krajowa nr
44 w Jawiszowicach (Gm. Skawina) oraz droga powiatowa w Piekarach (Gm. Liszki),
natomiast na drodze krajowej 81 w Skoczowie z ruchu wyłączono jeden pas ruchu
z powodu tworzącego się rozlewiska.

Ryc.25. Głogoczów (DK 52) (autor: Jan Sikora)

Do godzin wieczornych kolejne gminy i powiaty Małopolski, Podkarpacia i Śląska
ogłaszały pogotowia przeciwpowodziowe. Stało się tak w Spytkowicach koło Wadowic,
w Brzeszczach w gminie Oświęcim, czy też w powiecie krośnieńskim oraz jasielskim.
Przybierająca z godziny na godzinę woda zaczęła zalewać kolejne obiekty rekreacyjne,
domy oraz ulice.
Wieczorem 17 maja sytuacja powodziowa na południu była już bardzo
niebezpieczna. W ciągu dnia alarmy, jak i pogotowia przeciwpowodziowe ogłaszały
kolejne miejscowości. W województwie małopolskim sytuacja powodziowa była
najgorsza. Około godzin 22:00 alarm powodziowy obowiązywał w 20 powiatach,
74 gminach oraz 2 miastach (Kraków, Nowy Sącz), a pogotowie przeciwpowodziowe w 13
powiatach oraz 37 gminach. Niebezpieczna sytuacja była również na Śląsku, gdzie
z powodu intensywnych opadów deszczu ucierpiał powiat żywiecki, bielski oraz
cieszyński. Z powodu wezbrań lokalnych rzek utrudniona była również komunikacja.
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W ciągu dnia doszło do ewakuacji ludności, z zalewanych terenów. Z województw
małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego łącznie ewakuowano 850 osób. W ewakuacji
pomagali głównie strażacy państwowej oraz ochotniczej straży pożarnej. Ilość interwencji
strażaków przez całą dobę przekroczyła 3500 razy. Wzywani oni byli głównie do
wypompowywania wody z zalanych piwnic i domów oraz do zabezpieczania workami
z piaskiem domostw i obiektów. Do pomocy ruszyło również wojsko. Rzecznik Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego ogłosił, iż ok. 8 tysięcy żołnierzy wyposażonych
w specjalistyczny sprzęt jest przygotowanych do pomocy podczas powodzi, głównie do
ewakuacji ludności oraz ochrony terenu zagrożonego powodzią.

Ryc.26. Myślenice – Zarabie (autor: Piotr Jagniewski)

Sytuacja w Małopolsce 18 maja uległa pogorszeniu. Alarm powodziowy ogłoszony
był w 88 gminach i 2 miastach (Kraków, Nowy Sącz), natomiast pogotowie
przeciwpowodziowe w 33 gminach. Na Podkarpaciu alarm powodziowy nadal utrzymywał
się w 10 powiatach oraz w mieście Rzeszowie, a pogotowie przeciwpowodziowe
w 15 powiatach. W wyniku wystąpienia rzek z koryt zalaniu uległy kolejne zabudowania
oraz drogi. W niektórych miejscach utrudnienia w komunikacji spowodowane były,
zerwaniem mostu przez rwącą rzekę. Zalaniem zagrożony był także obóz AuschwitzBirkenau w Oświęcimiu.
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Ryc.27. Radziszów (autor: Urszula Baltaza)
Od wczesnych godzin rannych 18 maja miasto Kraków przygotowywało się na
przyjęcie fali kulminacyjnej na Wiśle. Początkowo nadejście fali prognozowane było na
godziny wczesno popołudniowe. Ostatecznie fala kulminacyjna dotarła do miasta dopiero
wieczorem. W Krakowie najbardziej zagrożonym mostem był most Dębnicki. Jako
najniższemu mostowi krakowskiemu, w wyniku wzrostu poziomu wody groziło zerwanie.
Most został zamknięty i zabezpieczony przez strażaków, którzy ustawiali na nim
plastikowe umocnienia obciążone piaskiem. W najgorszym momencie prześwit pod
mostem znikł, a strażacy usuwali przedmioty niesione przez rwący nurt Wisły.

Ryc.28. Kraków – widok na zakole Wisły (autor: Paweł Krawczyk)

Tego dnia w regionie pojawiły się również informacje o uszkodzeniach
w obwałowaniu. Wały pod wpływem intensywnych opadów oraz wzbierania się wody
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w rzekach nie wytrzymywały jej naporu. Do przerwania wałów doszło m.in. na rzece
Gostynia w rejonie Bierunia, a także w Krakowie, gdzie pękł wał na ulicy Na Zakolu
Wisły, zalewając w ten sposób ulicę Nowohucką. W Krakowie doszło także do podtopień
osiedla Złocień oraz Lesisko.
Opady zaczęły zanikać 19 maja, w związku z czym stany wody w rzekach zaczęły
się stabilizować oraz przyjmowały tendencje spadkowe. Mimo to w województwie śląskim
w okolicach Bielska-Białej sytuacja była trudna. Na Żywiecczyźnie strażacy walczyli
o utrzymanie mostów, które były zagrożone rwącym nurtem rzeki. W regionie tym doszło
także do obsunięć ziemi. W Cieszynie z tego powodu zagrożony był szpital.
Pomimo obniżania się poziomów wody na rzekach, wciąż istniało ryzyko
przerwania wałów. Powodem tego było bardzo silne ich nawilgocenie. Strażacy starali się
zabezpieczyć przeciekające wały układając worki z piaskiem. Nie wszędzie przyniosło to
jednak pozytywny efekt. W gminie Połaniec (Rybitwy) wał został przerwany na 20 m,
w Krakowie na wałach pojawiały się widoczne pęknięcia.
Obniżenie się stanów wód spowodowało odwołanie alarmów w 2 miejscach,
a pogotowia w 13. W Krakowie przywrócono komunikację, lecz w dalszym ciągu most
Dębnicki pozostawał zamknięty. W Małopolsce szlaki kolejowe były przejezdne.
Utrudnienia pojawiały się jeszcze miejscami na drogach krajowych, m.in. DK 79
w Ławach oraz Koszycach.

Ryc.29. Bielsko-Biała – rzeka Biała (autor: Gracjan Matyszczyk)
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W kolejnych dniach po obniżeniu się wody w rzekach, następowało oczyszczanie
domów i wstępne szacowanie strat powodziowych. W kolejnych powiatach i gminach
odwoływano alarmy oraz pogotowia przeciwpowodziowe. 21 maja alarm powodziowy był
jeszcze ogłoszony w 19 gminach i powiatach, natomiast pogotowie w 28.

4.3.3. Przebieg powodzi w dniach 31 maja – 4 czerwca
Mieszkańcy południowej Polski liczący straty oraz uprzątając skutki wcześniejszej
powodzi nie byli przygotowani na przyjście drugiej fali opadów, ponowny wzrost wody
w rzekach oraz koleją powódź. W wielu miejscach na Śląsku wciąż problemem była woda,
która zgromadziła się w rozlewiskach za wałami oraz na terenach depresyjnych. Wielu
strażaków wciąż osuszało zalane tereny, bądź zabezpieczało pęknięte wały, które nie
zostały naprawione. 31 maja samorządowcy z Podbeskidzia otrzymali ostrzeżenia
o zbliżającej się do regionu kolejnej fali intensywnych opadów deszczu.
Wzrost poziomów wody na rzekach był widoczny po pierwszych kilku godzinach
opadów. Padające deszcze spowodowały obsunięcie się ziemi na trasie Piwniczna ZdrójMuszyna, w związku z czym władze były zmuszone zamknąć odcinek drogi między
Wierchomią a Łomnicą. Poziom Dunajca oraz jego dopływów podnosił się co po raz
kolejny zagrażało mieszkańcom mieszkającym w jego pobliżu. Pierwsze pogotowia
przeciwpowodziowe oraz alarmy zostały ogłoszone już 1 czerwca. Alarm powodziowy
ogłoszono

w

powiecie

tatrzańskim

oraz

limanowskim,

natomiast

pogotowie

przeciwpowodziowe w Krośnie, gminie Skołyszyn oraz w powiecie jasielskim na
Podkarpaciu.

Ryc.30. Dąbrowa – rzeka Dunajec (autor: Maciej Musiał)
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W wyniku występowania ciągłych opadów deszczu 2 czerwca miejscowości
położone na terenach podgórskich znalazły się pod wodą. Były to m.in. Krempachy na
Podhalu, gdzie po raz kolejny wylała rzeka Białka. Pod wodą znajdowały się również
kolejne odcinki dróg. Zalana i zamknięta została droga wojewódzka 977 w miejscowości
Pławna oraz droga nr 982 Szczucin-Słupiec. Utrudnienia spowodowane zalaniem
występowały także w Krakowie, gdzie nieprzejezdne były ul. Bieżanowska, Popiełuszki
oraz Korepty. Pogarszająca się sytuacja na rzekach zmuszała kolejne powiaty i gminy do
ogłaszania alarmów oraz pogotowia przeciwpowodziowego. Wieczorem w Małopolsce
alarm powodziowy był ogłoszony w Krakowie (gdzie na Wiśle przechodziła fala
kulminacyjna) oraz w Tarnowie, 4 powiatach oraz 8 gminach, natomiast na Podkarpaciu
w około 30 miastach i gminach.
Po przejściu fali opadów związanej z niżem genueńskim, uaktywniały się kolejne
osuwiska. W miejscowości Kłodne w powiecie limanowskim osuwisko zmusiło do
ewakuacji ludności z zagrożonych domów. W Małopolsce i na Podkarpaciu drogi lokalne
z powodu wezbranych rzek oraz osunięć ziemi były nieprzejezdne.

Ryc.31. Kłodne (autor: Jacek Bednarczyk)

Sytuację powodziową, która była groźna, dodatkowo pogorszyły opady
pochodzenia burzowego, które przetoczyły się nad południową Polską w nocy 3/4
czerwca. Poziomy wody w rzekach po wcześniejszych spadkach znów zaczęły wzrastać.
Zalany został m.in. Nowy Sącz, a w wielu miejscach ponownie pojawiały się przecieki
i pękające wały. Strażacy zmuszeni byli ewakuować kolejne osoby i zabezpieczać zalane
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tereny. Podobna sytuacja utrzymywała się w dniach kolejnych. W momencie ustania
opadów rozpoczęto liczenie strat i usuwanie skutków powodzi.

4.4. Wpływ powodzi na środowisko

4.4.1. Zniszczenia powodziowe
Powódź, która miała miejsce w połowie maja oraz na przełomie maja i czerwca na
południ Polski, przyniosła wiele strat materialnych. Mieszkańcy zalanych terenów stracili
cały swój dobytek, na który często pracowali latami. Domy, z których ludność była
ewakuowana, często zalane były aż w 90%, bądź całkowicie zniszczone w wyniku osunięć
ziemi.
Bilans dwóch fal powodziowych w Małopolsce był fatalny. Tylko podczas
pierwszej powodzi 70% obszaru województwa małopolskiego zostało dotknięte jej
skutkami, w tym 3 największe miasta regionu – Kraków, Tarnów oraz Nowy Sącz
(Gazeta.pl Kraków). W skutek powodzi ucierpiało 21 tys. osób, a podtopionych lub
zalanych było prawie 9 tys. gospodarstw. Bezpośrednimi skutkami powodzi dotkniętych
zostało 61 gmin.

Ryc.32. Obszary zalane podczas powodzi w 2010 r. w województwie małopolskim
podczas powodzi (Jakóbik, 2011)
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Łącznie

na

obszarze

województwa

małopolskiego

zostało

zalanych

50,4 tys. ha, co stanowiło 3,3% jego całkowitej powierzchni. Powiaty, które ucierpiały
najbardziej to powiat dąbrowski oraz brzeski, gdzie zalana była największa ilość gmin.
W województwie uszkodzonych zostało 4689 km dróg oraz ponad 800 mostów. W wyniku
powodzi ucierpiały również wały przeciwpowodziowe, które zostały przerwane
w kilkudziesięciu miejscach. Na długości wałów wynoszącej 371,5 km zostały poniesione
straty.
W województwie podkarpackim najwięcej strat przyniosła pierwsza fala
powodziowa. Bilans jednej i drugiej powodzi na Podkarpaciu przyniósł 42 tys.
poszkodowanych przez żywioł osób oraz prawie 13 tys. zalanych lub podtopionych
budynków. Najbardziej ucierpiały Tarnobrzeg, gdzie pod woda znalazło się 40% jego
powierzchni oraz Jasło i gmina Gorzyce. Zalaniu uległo ok. 73 tys. ha użytków rolnych.
Straty na Podkarpaciu wyniosły ok. 1 mld 200 mln złotych, w tym 800 mln złotych
w infrastrukturze.
Na Śląsku opady, które wystąpiły w połowie maja przyniosły najwięcej strat.
Najgwałtowniejsze opady jakie przeszły w tym czasie nad Śląskiem pozbawiły domów
bądź je zniszczyło ponad 10 tys. osób. Zalane zostały odcinki dróg krajowych a wiele osób
zmuszone było do ewakuacji i opuszczenia swojego dobytku. Przez wezbrane potoki
i rzeki zerwany został most między Żywcem a Trzebinią. W regionie doszło także do
osunięć ziemi.

4.4.2. Osuwiska
W

wyniku

osuwisk,

najbardziej

ucierpiały gminy i

powiaty położone

w Małopolsce. Osuwiska uaktywniły się w granicach 14 powiatów oraz w 3 miastach na
prawach powiatu – łącznie 80 gminach. Najsilniej dotkniętym obszarem był teren powiatu
myślenickiego, gdzie osuwiska zajęły łączna powierzchnię 576 ha. Wysokie zagrożenie
osuwiskami wystąpiło także w powiatach limanowskim, suskim, wadowickim i brzeskim.
Miejscowościami, które najbardziej dotknęły osuwiska było Kłodne (powiat limanowski)
oraz Pcim i Stróża (powiat myślenicki). Łączna powierzchnia osuwisk wyniosła na tych
obszarach powyżej 90 ha.
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Ryc.33. Osuwiska w okresie powodzi 2010 r. w województwie małopolskim
według powierzchni (Jakóbik, 2011)

Na obszarze województwa łącznie odnotowano 1300 osuwisk, które zagrażały 1064
domom mieszkalnym, z czego 177 zostało przez nie uszkodzonych. Najwięcej
zagrożonych domów znalazło się w gminie Lanckorona – 97, Laskowa – 75, Łososina
Dola – 111 oraz Gródek nad Dunajcem – 65. Obszar wsi Łaśnica w gminie Lanckorona
został wyłączony z zabudowy mieszkaniowej, ponieważ według geologów stabilizacja
osuwiska w tym miejscu nie była możliwa.
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5. Podsumowanie
Reasumując wszystkie wcześniejsze rozważania można potwierdzić, iż na sytuacje
hydrologiczną na obszarze południowej Polski, mają wpływ niże umiarkowanych
szerokości geograficznych. Niże te, zwane genueńskimi pojawiają się nad obszarem
naszego kraju wiosną i latem, mając wówczas największy wpływ na zdarzenia pogodowe.
Taka sytuacja miała miejsce w 2010 roku w miesiącach maj i czerwiec.
Specyfika działania niżów genueńskich jest taka sama za każdym razem.
Blokowane przez wyże rosyjskie, stacjonują nad Karpatami przez kilka dni, sprowadzając
do Polski ulewne opady deszczu, które w znaczący sposób oddziaływają na hydrologie
oraz środowisko. W przeciągu kilku dni sumy opadów w znaczący sposób przekraczają
normy miesięczne. W maju oraz czerwcu na obszar południowej Polski spadło średnio
100-200 mm.
Wartości opadów jakie w krótkim czasie zostały dostarczane do zlewni
spowodowały gwałtowny wzrost poziomów wody w rzekach. W wielu miejscach na
obszarze dorzecza górnej Wisły podczas intensywnych opadów poziom wody w rzekach
podniósł się do stanu najwyższego w historii pomiarów. Koryta rzeczne nie były w stanie
pomieścić ogromnych ilości wody, czego przyczyną było tworzenie się ogromnych
rozlewisk. W pływ niżów genueńskich na środowisko jest zatem znaczący.
Szkody, jakie zostają wyrządzone w związku z opadami oraz podnoszeniem się
stanu wody liczone są w miliardach złotych, a zalewane tereny w hektarach. Wielu ludzi
podczas powodzi w 2010 roku, którą wywołały dwa niże genueńskie w krótkim odstępie
czasu, straciło w wyniku zalania bądź zejścia osuwiska cały swój dobytek. Szkody
wyrządzone środowisku są ogromne i będzie musiało upłynąć sporo czasu, by w każdym
stopniu było odbudowane.
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