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Wstęp
Wszystkie działania inżynierskie prowadzone w korytach rzek powodują
naruszenie naturalnych warunków przepływu, dlatego więc należy je wykonywać z
dużą ostrożnością. W działaniach tych dość trudnym zadaniem jest wprowadzenie
do koryta cieku budowli hydrotechnicznych, a w szczególności budowli piętrzących. Przyjęcie nieodpowiednich parametrów geometrycznych, szczególnie szerokości i wysokości progu przelewowego lub wytrzymałościowych tych budowli, nieprawidłowej ich eksploatacji oraz zaniedbań w zakresie konserwacji, doprowadzić
może do dewastacji koryta rzeki i terenów bezpośrednio przyległych. Przykładem
takiej „zdewastowanej” rzeki jest Rozoga, prawobrzeżny dopływ Narwi.
Rzeka Rozoga jest rzeką nizinną o długości około 79 km i powierzchni
zlewni około 550 km?. Po raz pierwszy uregulowana była w latach 1933-1937.
Celem regulacji było osuszenie gruntów leżących w dolinie (odwodniono dolinę
na powierzchni ok. 6,5 tys. ha) i prowadzenie na tym terenie gospodarki łąkowopastwiskowej. Regulacja rzeki polegała na częściowym wyprostowaniu jej trasy,
zmianie kształtu przekroju poprzecznego koryta rzeki i wykonaniu umocnień oraz
na wybudowaniu szeregu jazów i stopni. W wyniku przeprowadzonych prac koryto uzyskało

kształt trapezowy

o nachyleniu

skarp

1 : 1,5. Skarpy koryta

żostały

zadarnione, a podnóże ubezpieczone kiszką faszynową.
Z biegiem czasu na skutek przyjęcia zbyt dużego spadku dna, zbyt słabej
konstrukcji budowli piętrzących (stopnie faszynowo-drewniane) oraz kilkuletniej
przerwy w konserwacji, spowodowanej II wojną światową, zniszczeniu uległy
wszystkie stopnie, a uszkodzeniu większa część jazów. W wyniku tego pojawiły się
dość gwałtowne procesy związane z erozją. Na niektórych odcinkach, w dnie
rzeki, wytworzyły się naturalne progi i bystrotoki, które przemieszczając się
powodowały rozmycie skarp i dna koryta. Rzeka starała się samoistnie zmniejszyć
spadek podłużny poprzez meandrowanie w korycie. Na skutek pogłębienia się
koryta, które niejednokrotnie było większe niż 1 m i erozji bocznej, zniszczeniu
uległy umocnienia skarp, powodując ich obrywanie i powstawanie licznych osuwisk.
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Pod koniec lat 50-tych, ze względu na wymagania gospodarcze, niezbędne
stało się przywrócenie w dolinie gospodarki łąkowo-pastwiskowej. Wiązało to się
z koniecznością zahamowania procesów erozyjnych w korycie rzeki i podniesienia
poziomu wód. Dla osiągnięcia tego cełu w roku 1953 opracowano projekt zagospodarowania doliny rzeki Rozogi. Został on w terenie zrealizowany tylko częściowo, to znaczy wykonano dwa jazy (w km 21 + 550 i 31 + 750), pozostawiając
odcinek między nimi w stanie daleko posuniętego zniszczenia i postępującej erozji.
W roku 1961 został opracowany w IMUZ projekt zabezpieczenia przeciwerozyjnego rzeki Rozogi na odcinku od km 21 + 550 do 28 + 120. W projekcie
tym zaproponowano zastosowanie lekkich budowli z naturalnych materiałów oraz
zabudowę biologiczną, dążąc z jednej strony do poprawy warunków hydraulicznych w cieku, pozwalających na poprawę stosunków wilgotnościowych w dolinie,
a zarazem nadają dolinie bardzo naturalny wygląd. Na odcinku tym od jesieni
1961 roku IMUZ, prowadził nadzór autorski nad wykonaniem projektu, a następnie obserwacje skuteczności działania zabudowy przeciwerozyjnej. Kilkudziesięcioletnie obserwacje, wykonywane w warunkach terenowych, pozwalają na wyciągnięcie szeregu wniosków, które mogą być przydatne przy realizacji coraz powszechniejszych przedsięwzięć związanych z renaturalizacją cieków.
Charakterystyka zastosowanej zabudowy przeciwerozyjnej
Zabudowę przeciwerozyjną wykonywano sukcesywnie w latach 1961-1970.
W pierwszym etapie (okres 1961-1962) wykonano kilka typów lekkich budowli
faszynowych. Dla zatrzymania erozji dennej zastosowano płotki poprzeczne o
kształcie daszków (fot. 1), krzyżaków (fot. 2) i trapezów oraz kilka progów faszynowych.

Płotki skonstruowano w ten sposób, aby ich środki wznosiły się na wysokoś-

ci 0,2-0,4 m nad dnem

koryta istniejącego. W

celu skoncentrowania

nurtu rzeki

w środkowej części koryta, boki płotka były założone ze spadkiem do środka
rzeki tak, że przy styku z brzegiem wzniesienie jego końca w stosunku do części
środkowej wynosiło około 0,10 m.

Jako następny (drugi) etap przeciwdziałania erozji oraz stopniowego podnoszenia dnai wyrównania jego spadku było wykonanie w latach 1963-1964 pięciu stopni faszynowych o wysokości 0,3-0,4 m (w km 27 + 340, 26 + 800,

25 + 950, 25 + 300, 24 + 350). Stopnie te piętrząc wodę, zmniejszały prędkość
w korycie rzeki i przyspieszały zamulanie dna. Część z tych stopni została rozebrana po wykonaniu w następnym etapie budowli żelbetowych.
W celu przyspieszenia procesów zamulania najbardziej wyerodowanego odcinka rzeki, na którym poziom dna znajdował się o 0,2—1,5 m poniżej dna projektowanego, w latach

1964-1970 wybudowano

dwa jazy kozłowe

i cztery zwężone

stopnie żelbetowe, których zadaniem było zmniejszenie spadków zwierciadła
wody i stworzenie takich hydraulicznych warunków przepływu, aby została przywTócona i utrzymana równowaga

dynamiczna koryta rzeki.

Ostatnim czwartym etapem, zmierzającym do przyspieszenia zamulenia dna
rzeki, było wykonanie w 1971 roku płotków poprzecznych i palisadek na dwóch

kilkusetmetrowych odcinkach, na których poziom dna nie podniósł się jeszcze do

założonego w projekcie.
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Lekkie budowle korekcyjne zastosowane w korycie rzeki — płotki faszynowe w
kształcie daszków
Small hydraulic structure in river bed — fascine hurdle of roof form

Lekkie budowle korekcyjne zastosowane w korycie rzeki — płotki faszynowe w
kształcie krzyżaków
Small hydraulic structures in river bed — fascine hurdle of cross form
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Oprócz

zabudowy

związanej

z

podniesieniem

dna

koryta,

w

latach

1961-1971 prowadzona była sukcesywnie zabudowa biotechniczna wyerodowanych skarp. Wykonano w tym celu zamulniki, to znaczy płotki ograniczające sze-

rokość dna oraz połączone z nimi płotki poprzeczne, skierowane pod prąd wody
(fot. 3).

Fot. 3.
Photo 3.

Zamulnik i płotek poprzeczny — bezpośrednio po wykonaniu (rok 1961)
Silt catcher and fascine hurdle — immediately after construction (1961)

Następnie wszystkie zamulone obszary pomiędzy płotkami i na skarpach,
powyżej poziomu zwierciadła wody Średniej rocznej, obsadzono wikliną (ok.
10-15

sadzonek

na

1 m?

w odstępach,

co 30-40

cm).

Dolna

część zamulonej

skarpy została porośnięta roślinnością przybrzeżną z dużym udziałem manny
mielec i mozgi trzcinowatej, to znaczy traw o silnym systemie korzeniowym.
Zakres badań

Systematyczne badania i obserwacje koryta rzeki, w okresie 1961-1986, prowadzone były przez IMUZ początkowo co pół roku, a potem corocznie. W ramach tych badań prowadzono:
-

-

-

pomiary profilu podłużnego koryta i wszystkich budowli,

pomiary przekrojów poprzecznych, usytuowane co 100 m biegu rzeki oraz
poniżej i powyżej każdej budowli,
codzienne obserwacje wodowskazowe,

pomiary hydrometryczne (prędkości i natężenia przepływu),
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pomiary rumowiska wleczonego,
pomiary spadku zwierciadła wody przy różnych przepływach.
Wykonano

również analizę próbek gruntu z dna i skarp koryta w kontrol-

nych przekrojach pomiarowych i dokumentację fotograficzną ilustrującą zmiany
zachodzące w korycie rzeki.
W latach 1987-2000 prowadzone były na omawianym obiekcie już tylko
obserwacje sprawdzające.
Wyniki badań i ich dyskusja
Analizę wyników badań w zakresie: zmian parametrów geometrycznych
przekrojów poprzecznych koryta, spadków dna i zwierciadła wody, wielkości rumowiska wieczonego, objętości i prędkości przepływu wody przedstawiono w licznych publikacjach i opracowaniach [SMOLUCHOWSKA 1975, 1988, 1992; ANALIZA ...
1969]. Ze względu na ograniczenia dotyczące objętości niniejszego artykułu, zmiany zachodzące w korycie, w okresie 1961-1986, zilustrowano tylko jednym przykładem graficznym (rys. 1).
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Zmiany wymiarów i kształtów koryta rzeki Rozogi obserwowanych w latach
1961-1986, na przykładzie przekroju w km 27 + 500
i
Variations of the cross section of Rozoga river bed observed in within
1961-1986 — on an example of cross-section at km 27 + 500

Wpływ działania zastosowanej zabudowy koryta widać najwyraźniej na naj-

bardziej wyerodowanym w 1961 roku odcinku od km 28 + 120 do km 26 + 360.

Płotki poprzeczne o wysokości nieprzekraczającej 0,30 m wybudowane w latach
1961-1962 zostały całkowicie zamulone już w 1969 roku. Natomiast płotki wyższe
niż 0,3 m powodowały zamulenie dna koryta powyżej budowli, przy jednoczesnym
rozmyciu dna poniżej, w związku z tym musiały być obniżone. Generalnie od
1961 do 1968 roku dno koryta na odcinku od km 26 + 336 do 27 + 000 podniosło się prawie o 1 m, a w następnym okresie, to znaczy do roku 1973, dno
było w dalszym ciągu zamulane, lecz proces ten zachodził znacznie wolniej niż w
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Fot. 4.

„Zdewastowane” koryto rzeki w km 26 + 900 przed przystąpieniem do proekologicznej zabudowy (rok 1961)

Photo 4.

An eroded river bed (cross-section km 26 + 900) before pro-ecological works

Fot. 5.

Koryto rzeki — km 26 + 900 w kilka lat po wykonaniu zabudowy biotechniczne
River bed (cross-section km 26 + 900) a few years after pro-ecological works

Photo 5.

(1961)
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Koryto rzeki — km 26 + 900, stan obecny
River bed — the current state (cross-section km 26 + 900)

okresie początkowym. Od roku 1973 do 1986 nastąpiła stabilizacja położenia dna
rzeki, utrzymywało się ono na prawie jednakowym poziomie, zbliżonym do założonego w projekcie. Oprócz podniesienia dna koryta zaobserwowano również
bardzo wyraźne zmiany wymiarów i kształtu przekrojów poprzecznych. Zniszczone skarpy oraz wyrwy boczne, nawet te, których szerokość znacznie przekraczała
szerokość dna, zostały zamulone i porośnięte trawą. Kształt przekroju poprzecznego koryta, wykształconego w wyniku zabudowy biotechnicznej jest przeważnie

nieregularny, w większości przypadków jest to przekrój dwudzielny. Część środkowa stosunkowo wąska o prostokątnym lub eliptycznym kształcie przekroju poprzecznego, prowadzi wodę przy przepływach mniejszych niż średni roczny. Część
górna dużo szersza, z wykształconymi samoistnie „mini ławeczkami”, posiadająca
stosunkowo łagodne nachylenie skarp, prowadzi wodę przy przepływach większych niż średni roczny.
Analiza uzyskanych w toku badań
następujących spostrzeżeń:
-

wyników

pozwoliła

na sformułowanie

jako umocnienia w strefie sięgającej do ok. 0,5 m poniżej zwierciadła wody

średniej rocznej, dobrze utrzymują się rośliny znoszące długotrwałe zatopienie,

np.

manna

mielec,

turzyce,

trzciny,

traw z przewagą mozgi trzcinowate,

tatarak

oraz

mieszanki

różnych
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-

w przypadku, gdy niezbędne jest bardziej trwałe zabezpieczenie podnóża
skarpy, w korycie rzeki o niewielkim napełnieniu przy przepływie wody
średniej rocznej można stosować płotki faszynowe, pojedyncze (do wysokości 0,3 m) lub podwójne (do wysokości 0,5 m) zakończone koronką z
żywej wikliny,

-

w przekrojach o szerokości dna większych niż 5 m, na skarpach powyżej
zwierciadła wody średniej rocznej, dobrze utrzymują się umocnienia z traw
i sadzonki wikliny,

-

lekkie budowle piętrzące, takie jak płotki poprzeczne i palisadki, stosowane
w korytach rzek silnie wyerodowanych, dobrze spełniają swoje zadania, gdy
ich wysokość nie przekracza 0,5 m (optymalna wysokość płotka wynosi
6,2-0,4 m powyżej dna istniejącego) i są one rozmieszczone możliwie regularnie w odległościach od 25 do 50 m. Generalnie

usytuowanie tych budowli co 50 m,
-

najlepsze rezultaty daje

ze względu na możliwość powstawania wyrw dennych i bocznych spowodowanych spiętrzeniem wody, wysokość progów faszynowych nie powinna
przekraczać 0,3 m,

-

na odcinkach, gdzie pożądane jest zmniejszenie szerokości dna koryta,
dobre rezultaty uzyskuje się stosując zamulniki w postaci faszynowych
płotków podłużnych i poprzecznych.

W latach 1987-2000 prowadzone były na omawianym obiekcie już tylko
obserwacje polegające na wizualnej ocenie stanu koryta i wykonaniu dokumentacji fotograficznej. Jak z nich wynika, w chwili obecnej zupełnie nie jest możliwe
zlokalizowanie miejsc, w których uprzednio występowały osuwiska i rozmycia
skarp.
W zależności od tego, jaki rodzaj proekologicznej zabudowy na odcinku

zastosowano, skarpy koryta i tereny przyległe pokryte są runią trawiastą bądź zaroślami wierzbowo-olchowymi (fot. 4, 5, 6).
Podsumowanie

Jak wynika z przedstawionego powyżej materiału, doświadczenia w zakresie
proekologicznej zabudowy koryt rzek na terenie naszego kraju rozpoczęto już
dawno.

I chociaż

dopiero

w

ostatnim

dziesięcioleciu

zaczęto

bardzo

wyraźnie

podkreślać rolę roślinności w pracach związanych z naturalną regulacją i
renaturalizacją dolin, to istnieje już dość bogaty materiał doświadczalny (badania
w terenie), który może być w chwili obecnej wykorzystany przy realizacji tego
typu przedsięwzięć.
Z dotychczasowych badań wynika, że roślinność w korycie rzeki i jej dolinie
spełnia liczne funkcje, z których ważniejszymi są: możliwość kształtowania krajobrazu doliny, stworzenie siedlisk dla różnych gatunków ptaków i zwierząt, ochrona wód rzecznych przed zanieczyszczeniami oraz poprawa ich bilansu tlenowego.
Należy jednak pamiętać, że:
-

stosowanie biologicznej zabudowy rzek wymaga ścisłej współpracy przyrodników i hydrotechników, gdyż nieumiejętne zastosowanie roślinności może
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spowodować efekty odwrotne od zamierzonych, jak np. zwiększenie erozji
koryta, pogorszenie stateczności skarp itp.,
-

aby zabudowa biologiczna osiągnęła oczekiwaną skuteczność, konieczne są
odpowiednie zabiegi konserwacyjne, pozwalające na regulowanie przepustowości koryta rzeki i sterowanie przepływami wielkich wód przez dolinę.
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Streszczenie

W artykule przedstawiono efekty zastosowania w wyerodowanym korycie
małej rzeki nizinnej lekkich budowli korekcyjnych i piętrzących (płotki faszynowe,
palisadki drewniane, zamulniki) oraz zabudowy biologicznej. Pokrótce omówiono
możliwości stosowania tego rodzaju zabudowy oraz wpływ jej na kształtowanie
krajobrazu, na tle kilkudziesięciu lat obserwacji.

PRO-ECOLOGICAL STRUCTURES IN A RIVER BED AS AN ELEMENT
OF LANDSCAPE ON AN EXAMPLE OF ROZOGA RIVER
|
Jedryka Ewa, Borys Magdalena, Smoluchowska Anna
Departament of Land Reclamation Engineering,
Institute for Land Reclamation and Grassland Farming, Falenty
Key words:

river bed erosion, slope erosion, fascine hydraulic structures, silt
catchers, biological protection, siłt up the river bed
Summary

The effects of constructing smalł hydraulic structures like fascine hurdles,
wooden palisades, silt catchers and biological protection in the eroded bed of a
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small lowland river are described. The paper briefly discussed the influence of
such structures on the landscape in a river valley during several decades.
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