
Katar zy n a t er e czek- Ko rze n i ew ska

Hydromorfologiczna waloryzacja cieków

M. Kinowski, B. Korv/el-Lejkowska (red.).
llh|oryzacja śDdowiska pŻyrcdnioe8o
w planowaniu prze(rzennym, 2007.
cdańsk - \,y'a62awa. 5' 209-2] 8.

ag|omeracji gdańskiej
on background of the Gdańsk agglomeration

odwadniających Wysoczyznę Gdańską
(na przykładzie Potoku oliwskiego)

Ryc. l. Położenie Potoku o|iwskiego na t|e
Fig. 1. The position of the Oliwski Stream

Wprowadzenie

Wysoczyznę 6dańską, jako jednostkę geomorfo|ogiczną, charakteryzują zróżnico-
wane cechy budowy geologicznej, ukztattowania powierzchni i morfogenezy. Obszar
ten jest wysoczyzną moreny dennej z bogactwem form oraz typowymi cechami rzeźby
młodog|acja|nej. Charakteryzuje się siInym urozmaiceniem isfalowaniem powierzchni'
istnieniem wzniesień czołowomorenowych, mnogością rozcięć erozyjnych i istnieniem
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zagłębień bezodptywowych typu Wytopiskowego (Szuka|ski l96l, 1962). Przewodnim
rysem badanego obszaru jest tzw. mozaikowatość rzeźby, przejawiająca się w intensy.
wnym porozcinaniu strefy krawędziowej erozyjnymi, głęboko wciętymi formami, które
wspótcześnie wykorzystują cieki (potoki) wraz z ich do|inami. Wysoczyznę Cdańskq od-
wadniają: ZagÓnka Struga, Cisowianka, Kaczy Potok (Kacza), Swe|ina, Karlikowski Potoi..,

Potok oliwski zwany równieŹ Potokiem Jelitkowskim (ryc. 1), Brętowska struga (Bystrzec
Iub Strzyża) oraz Potok SiedIecki.

Prowadzone dotychczas przez autorkę Wyrywkowe badania stosunków wodnych
strefy krawędziowej Wysoczyzny cdańskiej dały podstawę inwentaryzacji i wstępnej
identyfikacji cech odptywu cieków odwadniających badany obszar.

opracowan ie stanowi próbę skomp|etowania wyników prowadzonych dotychczas
badań na terenie strefy krawędziowej Wysoczyzny Gdańskiej w ce|u okreśIenia zmian
w środowisku wodnym pod kątem hydromorfo|ogicznej oceny cieków iich do|in -
inwentaryzacji i wa|oryzacji. Ważne jest równieŹ wyodrębnienie takich obszarów, które
wymagają prowadzenia badań od podstaw a także obszarów, na których powinny być
prowadzone jedynie badania uzupelniające.

Hydromorfologiczna k|asyfikacja cieków w krajach UE jest niezbędna iwymagana
przez Ramową Dyrektywę Wodną Nr 2oo0l6olEc (Lewandowski 2002). Stosując ją,
można okreś|ić kategorie natura|ności, a także wielkość i intensywność przeobrażeń
wynikających ze skutków antropopresji (zabudowa hyd rotechn iczna, zabiegi me|io-
racyj ne, użytkowan ie do| iny, zrzuty ścieków).

obszar badań

Do ana|izy hydromorfo|ogicznej wybrano Potok oliwski, jeden z cieków odwad.
niaj4cych krawędŹ Wysoczyzny Gdańskiej. Ciek ten jest nazywany również Potokiem

Je|itkowskim i stanowi przykład cieku' którego cechy hydro|ogiczne związane są
z położeniem w nawiązaniu do zróżnicowanych jednostek fizyczno.geograficznych (Bo-
rowiak 200'| ). Jako jeden z nie|icznych przepływa przez nadmorskq ag|omerację i ali-
mentuje bezpośrednio wody Zatoki Gdańskiej' będąc jednocześnie pod bezpośrednim
Iub pośrednim wpływem działa|ności człowieka (ryc.1 ).

Zgodnie z przyjętym podziatem Po|ski na jednostki fizyczno-geograficzne J. Kon-
drackiego (2000), obszar opracowania położony jest w obrębie Niżu Europejskiego
(31), w podprowincji Pobrzeży Połud niowobałtyckich (3]3), makroregionie Pobrzeża
cdańskiego (3l3.5) i mezoregionie Pobrzeza Kaszubskiego (3l3.51). Część z|ewni
obejmuje mikroregion, jakim jest Taras o|iwsko-Wrzeszczański, będący jednocześnie
granicq oddzielającą Pobrzeże Kaszubskie od mezoregionu Mierzei Wiś|anej.
od południowego zachodu sqsiaduje z Pojezierzem Kaszubskim.

Potok oliwski to typowy, wręcz reprezentatywny ciek opracowywanego obszaru,
o średnim spadku wynoszącym 14 o/oo' długości 9,7 km i powierzchni z|ewni wynoszącej
około 30 km'. obszar tej jednostki hydrograficznej podzielono na dwa zasadniczo róż-

niqce się fragmenty: zachodni4 i wschodnią część z|ewni' Pierwszą charakteryzują znacz.
ne deniwelacje. zalesienie oraz silne rozdolinienie (erozyjne porozcinanie). Wschodnia
część zlewni reprezentuje teren odwadniany przez fragment biegu do|nego Potoku
oliwskiego; obejmuje strefę zurbanizowanq, którą wspótcześnie znacząco i sta|e prze.
kztałca człowiek.
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Cel badań i metody

|stotnym prob|emem jest wybór odpowiedniej metody oraz kryteriów wydzie|eń.
W pracy postużono się metodyką ekomorfologicznej wa|oryzacji koryt rzecznych opra-
cowaną w Katedrze ochrony Srodowiska AR w Poznaniu (||nicki' Lewandowski 1995).
Zostata ona Wypracowana jako metoda monitoringu przyrodniczego rzek, ktÓrą to ze.
spół badawczy kierowany przez profesora P ||nickiego opracował w ce|u pozyskania
pełnej i zarazem szybkiej kwerendy materiałóW kartograficznych oraz Źródet opiso-
wych' Tym samym, zastosowana metoda (badań hydromorfo|ogicznych) po|egała na
zebraniu przegl4dowych' kartograficznych materiatów Źródtowych okreś|ających stan
następujących parametńw dotyczących cieku i jego koryta wraz z do|iną:
. mońo|ogii koryta,
. hydrologii cieku,
. fizyczno.chem icznych właściwości wody,
. zadrzewienia zboczy,
. roślinności wodnej i zboczy,
o strefy przybrzeznej,
. użytkowania doliny.

Wedtug P Lewandowskiego (2002), dzięki takiemu postępowaniu, moż|iwa jest
pełna ana|iza stanu eko|ogicznego cieków oraz wydzie|enie odcinków najcenniejszych

- wskazanych do ochrony i najgorszych, które wymagają renaturyzacji.
Celem zapoczątkowanych w 2006 roku badań byto moż|iwie pełne rozpoznanie

stanu iokreślenie wartości ekologicznej Potoku o|iwskiego oraz stworzenie kartografi-
cznych materiałów, które umoż|iwiłyby dokonanie pełnej wa|oryzacji w celu objęcia
ochron4 najcenniejszych fragmentów Potoku oraz ewentualną poprawę tych najbar-
dziej zdegradowanych.

Aby zrealizować tak sformułowany ce|, wykonano szczegółowe zdjęcie hydrogra-
ficzne z|ewni Potoku oliwskiego, przeprowadzono identyfikację zmian kształtu do|iny
potoku na poszczegó|nych odcinkach jej biegu, wydzie|ono uwarunkowane genetycf.
nie i mońo|ogicznie odcinki doliny Potoku, okreś|ono przyrodnicze uwarunkowania
przepływu w korycie, a także dokonano petnej rejestracji wszystkich e|ementów hydro.
logicznych iobiektów hydrotechnicznych ' Wszystkie w/w prace wykonano w oparciu
o pomiary instrumenta|ne oraz kwerendę dostępnych historycznych materiałów Źród.
łowych, opisowych i kartometrycznych'

Rea|izację tematu rozpoczęto od ana|izy materiałów kartograficznych. Podstawą
byta mapa topograficzna w skali 

,l :l0 000' którą wykorzystano do charakterystyki hip-
sometrycznej, okreś|enia długości cieku oraz Ęestracji i dokładnej loka|izacji wszy.
stkich istniejqcych obiektów hydrotechnicznych. Z innych materiałów kartograficznych
wykorzystano szczegółowe mapy tematyczne wraz z ich objaśnieniami i komentarzami'
Ten materiat postuŹył do jeszcze bardziej dokładnego i szczegółowego określenia bez-
pośredniego otoczenia doliny Potoku o|iwskiego ijego petnej charakterystyki środowi-
skowej.

Podstawową metodą badawcz4 było kartowanie hydrograficzne i geomorfo|ogicz-
ne. Zapocz4tkowano je dopiero w 2006 roku i prowadzono w okresie letnim z moż|i-
wością dalszych badań i kontynuacji w następnych sezonach. Szczegółowe zdjęcia
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tematyczne (hydrograficzne i geomorfo|ogiczne) zostały poprzedzone wstępnym roz-
poznaniem terenu w drugiej połowie 2005 roku. Łącznie w okresie tym zrea|izowano
kiIkanaście wyjazdów terenowych, planując je tak, aby moż|iwe byto przeprowadzenie
pomiańw i obserwacji w różnych porach roku i przy roznych stanach wody w cieku.
Badaniami objęto całą do|inę Potoku oliwskiego. Dtugość cieku okreś|ono stosuj4c me-
todę kroczkowego pomiaru na mapie topograficznej W ska|i .| 

:.l 0 000. obserwacje
prowadzono od jego wyptywu (obszar zrÓd|iskowy - iródła Ewy) po ujście, do Zatoki
Gdańskiej. Szczegótowymi badaniami form mońo|ogicznych objęto catą dolinę, uw.
zględniając w badaniach morfologicznych caty ciek. Niezależnie przeprowadzono takze
catościowy przeg|ąd i rejestrację form występujących zarówno w korycie' jak i na jego
brzegach. W ostatnim etapie, W ramach prac kamera|nych, opracowano wyniki badań
terenowych, a uzyskany materiał przedstawiono na mapie irycinach. Niezwyk|e po.
mocny okazat się schemat ||nickiego i Lewandowskiego (1995). obrazujący w bardzo
precyzyjny sposób podstawowe wydzie|enia ekosystemów i stref inwentaryzowanej
doliny (ryc. 2).
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Ęc. 2. Ekosystemy istrery do|iny uwzg|ędniane w ramach inwentaryzacji neki (|lnicki, Lewan-
dowski l995)

Fig. 2. Valley ecosystems and zones distinguished during river inventory making (after llni-
cki & Lewandowski 1995)

Zasadniczą częścią byto wykonanie mapy struktury użytkowania do|iny Potoku
o|iwskiego ijej bezpośredniego otoczenia (ryc. 3). Sporządzono również pełną doku-
mentację fotograficznq, a zdjęciami fotograficznymi udokumentowano wszystkie te
formy morfologiczne i obiekty zabudowy hyd rotechn icznej, których istnienie jest

zasadne dla petnej inwentaryzacji.
Po weryfikacji materiatu otrzymano informację o stopniu natura|ności cieku, jak

i zakresie antropogen icznych zmian w obrębie koryta i samej do|iny Potoku oliwskiego'
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Metodyka

W wypracowanej przez llnickiego i Lewandowskiego (1997) metodyce hydro-
morfoIogicznej waloryzacji cieków autorzy uwzg|ędnili dwuetapowość prac obej.
mujących:
. inwentaryzację'
. wa|oryzację'

Petną inwentaryzację Potoku oliwskiego opisano dalej zgodnie z zasadami wyko.
nywania tego typu prac. W przypadku hydromorfoIogicznej wa|oryzacji cieków
posłuŹono się wydzieleniami zastosowanymi przez zespÓł ||nickiego i Lewandowskiego
(l9es) (tab. 1).

Ryc.3' struktura uŹytkowania z|ewni Potoku o|iwskiego
Fig. 3. The land use structure of Oliwski Stream catchment

O podstawowych walorach krajobrazowych iekologicznych danego cieku zadecy-

dowały następujące parametry:
. mońo|ogia koryta (tab. 2)'
o hydrologia cieku (tab. 3),
. fizyczno-chem iczne wtaściwości wody (tab. a)'
. zadrzewienia skarp koryta rzecznego (tab. 5).

. roś|inność wodna, roś|inność skarp'
o strefa przybrzeżna,
. użytkowanie doliny (tab. 6).



214 Katarzyna Jereczek-Korzeniewska

Parametr uwzg|ędniany w badaniach

Przez różnych autorów

Trasa cieku' przekroj poprzeczny i podłużny

Zadrzewienia przywodne (zacienienie wody)

Uźy.tkowanie ziemi w do|inie

Substrat dna i skarp

Budowle wodne (piętrzące)

RośIinność strefy przybrzeżnej

vllstępowanie elementóW struktura|ny(h koryta

Przep'lyw wody

Umocnienia dna i skarp

Prędkość przepływu wody

Roślinność 5karp' występowanie szuwańw

Roślinność podwodna' pływająCa

Występowanie piany. zapachów. obcych barw wody

Zoobentos (wybrane grupy)

Ruch rumowiska

Tabe|a 1. Kryteria uwzg|ędniane przy ekomońo|ogicznej waloryzacji rzek
Table l. Parameter used by the ecomorphological river evaluation

Lp.
Częstotliwość uwzg|ędniania

parametru [Vo]

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

ll.
12.

I J_

14.

15.

9l
87

78

78

74

70

70

70

65

60

56

52

48

43

43

Tabela 2. Kryteria ekologicznej oceny mońo|ogii koryta rzecznego (l|nicki, Lewandowski l997)
Table 2. Criteria for ecological evaluation of river - bed morphology

Liczba
punktów

Ciek na całej długości uregulowany. prosto|iniowy Iub łamany. o regularnym 8eometrycznym
przekroju poprzecznym, dno i (lub) skarpy na Ca|ej dlu8ości umocnione betonem lub innymi
e|ementami saucznymi' na długich odcinkach zamieniony na rurociąg |ub z budowlami wod-
nymi o piętrzeniu l m.

Ciek na całej dtugości uregu|owany, prostoliniowy |ub tamany' o regu|arnym geometrycfnym
przekroju poprzecznym. jednorodnym nachyleniu skarp. na długich odcinkach umocniony
elementami sztucznymi (beton, asfa|t), z budowlami wodnymi o wysokim piętrzeniu. przy
braku przegłębień innych elementÓw strukturalnych oraz jednolitym substracie dna

ciek na znacznej dtugości uregulowany' postoliniowy |ub lamany. o w miarę regu|arnym

8eometry(znym przekroju poprzecznym' o niewie|kim zóżnicowaniu nachylenia skarp,
w niewielkiej mierze umocniony e|ementami sztucfnymi, częściej naturalnymi (faszyna,
płotek)' |ub bez umo(nień' niewie|ka ilość przegłębień. namu|isk' wyrw w brzegach. zatok
i innych elementów struktura|nych. ma|e zrożnicowanie substratu dna, jedno|ita szerokość
lustra z lokalnymi obwafowaniami.

Ciek jedynie częściowo uregulowany' wzg|ędnie o urozmaicone.j trasie' zmiennym przekroju

Poprz€Cznym i podłużnym' zmiennej szerokości lustra wody' polączony dużymi starorzeczami'
występują wyspy w korycie, fńżnicowanie Iinii brzegowej i nachy|enia skarp, na kótkich
odcinkach umocniony elementami natura|nymi, bez budow|i wodnych (piętrząCych), z duźą
i|ością przegłębień zróżnicowanym substratem dna' Z krÓtkimi odcinkami wa|ów'

Ciek nieuregu|owany |ub uregulowany na bardzo kótkich odcinkach, o bardfo zóżnicowanej
trasie, nieregu|am}m i zmiennym pzekroju poprzecznym i podłużnym' zóżnicowanej szerokości
lustra wody, urozmaiconej i zmiennej linii brzegowej, o brzegach p'laskich stromych. bez licznych
umocnień techni(fnych, bez budow|i wodnych. z bardfo wyraznymi płzegtębieniami. dużą i|ością

Opis

namulisk. wyrw w zatok i 2óżnicowanym substracie dna. bez obwalowań.
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Tabela 3. Kryteria ekologicznej oceny hydrologii cieku nizinnego (llnicki, Lewandowski 1997)

Table 3. criteria for ecological evaluation of the hydrology of lowland water course

Liczba
punktów

Ciek wysychający w okresie niżówek. o niewie|kim zakresie wahań przepływów i stanów wody

w korycie' g:|ębokość wody poniżej 0'2 m'

ciek o wyraźnych wezbraniach wiosennych i bardzo niskich stanach letnich. o niewielkiej jed.

no|itej 8|ębokości wody (średnio o.2') i."ły@
ciek 

'tale 
prowadzący wodę. o znacznych zmianach wielkość przepływu. Więkzej izmiennej

wody w granicach 0.2_0,5 m. szerokość |ustra wody ponad l.0 m.

ciek sta|e prowadzący wodę glębokości ponad O'3 m. z Iicznymi przegłębieniami szerokości

lustra wody ponad 5 m, wyraźne wahania stanÓw i przepływów wody.

ciek stale prowadzący wodę o glębokości ponad 0.5 m' o duŹej izmiennej średniej głębokoki.

dużych wahaniach stanu wody, szerokości lustra wody ponad l0 m.

Opis

Tabela 4. Kryteria ekologicrnej
Table 4. Criteria for ecological

Liczba
punktów

Tabela 5. Kryteria ekologicznej
Table 5. Criteria for ecological

oceny 'iakości wody rzecznej (||nicki, Lewandowski l997)
evalrration of river water quality

Opis

Wody pozaklasowe' o silnym zmętnieniu, zauwaźalnym zapachu fekalnym lub zapachu chemi-

ka|iÓw. zauważa|na piana. widoczne wy|oty kanalizacyjne o dużych średnicach (ponad 50 cm).

ciek granicfy z osadnikami ścieków'

Wody pozakIasowe o silnym zmętnieniu' niewidoczne wyIoty kanaIizacyjne. bez zauważa|nych

zapachów.

Wody ItI klasy jakości o widocznym zmętnieniu' brak piany i zauwaźa|nych zapachÓw

Wody tI k|asy czystośCi o niewielkim zmętnieniu, eutoficzne'

Wody t klasy jakości. brak zmętnienia, mezotroflczne.

Opis

Brak zadrfewień w rzeki i strefie przybrzeżnej' woda n.e zacieniona.

Pojedyncze drzewa i krzewy w strefie przybrzeżnej, zajmujące poniże.j l0% długości koryta,

zacienienie koryta poniżej lo%' 8atunki dostosowane do siedliska lub obcezdLrErrrE"'t 
^u'yrd Pvrrr.sl 'vlu,6oru"^' uvJlvJvirq"! vv,_'-'_ --

Zadrzewienie pasmowe' z przerwami. niekiedy jednostronne Zwańe Iub fadrzewienie grupowe,

zacienienie koryta wąskich ciekóW 
.lo.5o o/o, a szerokich ponad t0 0/o, gatunki dostosowane

do siedliska. drzewa i krzewy zajmują iącznie ponad 50 % długości cieku.

zwańe obustronne zadrzewienia i krzewy zajmujące 50_75% dtugości cieku. przewiają gatunki

dostosowane do siedliska, zacienienie wody wąskich cieków 50_80%' przy dużych rzekach

ponad 20%.

oceny zadrzewień koryt rzecznych (llnicki, Lewandowski l997)
evaluation of river's channel afforestations

zwarte. 8ęste obustronne. wielorzędowe zadrzewienia z krzewami. złożone z gatunków dosto-

sowanych do siedliska zajmują ponad 75% długości' zacienienie ponad 80o/o. przy malych

ciekach korony drzew rosnących na brzegach |ączą się ze sobą, ciek graniczy lub plynie przez

lasy, rzekach zacienienie ponad 30olo
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Tabela 6. Kryteria ekologicznej oceny sposobu użytkowania do|iny rzecfnej (poza strefą pzy.
brzeŹn{ (||nicki' Lewandowski 1997)

Table ó. Criteria for eco|ogica| evaluation of |and use in the river va||ey (ouside of the riverside
zonet

Opis

Nad ciekiem przewafają grunty orn€ (80_10oo/o) oraf występują fwarte zabudowania i drogi'
Iasy iglaste. sady.

crunty ome zajmują 50-80% powierzchni doliny, lasy poniżej 5% wśńd użytków zielonych
przewafaJą

Użytki zielone zajmują ponad 50oń powierzchni doliny' międzywala są szerokie, spotyka się
|asy łęgowe' występuje wzg|ędnie duże zróżnicowanie sposobu uitkowania ziemi, ciek p,tynie
w tarfe.

Przeważają uŹyki zie|one (ponad 80oń powierzchni)' w znacznej Części okresowo zaba8nione,
z zadrzewieniami i lasami |ęgowymi Iub przewaźają

Przewaźają naturalne ekosystemy |eśne' szuwarowe i łąkowe' do|ina jest użytkowana w sposób
ektensywny, cfęste są za|ewy powodziowe' lvystępują |iczne starorzecfa i nieodwodnione
torfowisko z naturalna roś|innościa.

Wyniki badań

D|a wyżej wymienionych parametrów na podstawie tabeli 7, ob|iczono średnią
arytmetyczną z oceny powyższych parametrów. Wartości te podajq warunki oceny eko-
logicznej i krajobrazowej Potoku Oliwskiego (tab.7).

Tabe|a 7' okreśIanie kategorii naturalności cieków (||nicki, Lewandowski 1997)
Table 7. Definition of the category of water couEe naturality

Kategońa
naturaIności

Ocena slowna średnia arytmetyczna
i|ość Punktów

Oznaczenie barwne
na mapie

Ekologicznie i krajobrazowo najbardziej
wartościowe' seminaturalne cieki. mało
zmienione doliny rzeczne wymagająCe

ochrony.

4.25 niebieska

tl

EkoIogicznie wartościowe. 5eminaturalne
cieki, stosunkowo mało zmienione do|iny
rzeczne.

3.50 - 4.24 zielona

ill
Eko|ogicznie i krajobrazowo średnio war-
tościowe cieki' odcinkami uregulowane.

2.75 - 3.49 żÓłta

IV

Cieki o wyraźnie zmienionym ekosyste-

mie i matej atrakcyjności krajobrazowej'
w pełni uregulowane.

2.OO - 2.74 pomarańczowa

v

cieki całkowicie uregu|owane z umocnie-
niami z e|ementów sztucznych, sztucfnie
wykopane kanały. si|nie odwodnione
doliny.

0.99 czerwona
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Rezultaty dotychczasowych' wstępnych badań i uzyskane wyniki wskafują, że
Potok oliwski jest ciekiem ekologicznie i krajobrazowo średniowartościowym (||| kate-
goria natura|ności) zarówno o wysokich wa|orach mońo|ogii izadrzewienia koryta' jak
i cechach hyd ro|ogicznych. Potok nie ma odcinków, które można uznać za najwarto'
ściowsze (kategoria |). Nie posiada odcinków najbardziej fdegradowanych, za|iczanych
do kategorii V Na całej długości potoku dominują dwie k|asy naturalności: kategoria Il

i|l|. Aby wa|ory hydromorfo|ogiczne Potoku o|iwskiego u|egty poprawie, należatoby
powiękzyć szerokość strefy przybrzeżnej, przemode|owaĆ strukturę uźytkowania grun-
tów w samej do|inie, a także podnieść jakość wody (Nowacki 2004) i zlikwidować nie-
ktÓre zrzuty ścieków.

Podsumowanie

Przeprowadzenie da|szych, tak zaplanowanych badań, umoż|iwi wszechstronne
idokładne rozpoznanie wpływu uwarunkowań antropogenicznych okreś|ajqcych funk-
cjonowanie Potoku o|iwskiego i innych cieków odwadniajqcych strefę krawędziową
Wysoczyzny Gdańskiej, stwarzając podstawy do różnorodnych prac urbanistycznych
i melioracyjnych, prowadzonych zgodnie z zasadami ekorozwoju' Przewiduje się, iż

takie przeprowadzenie prac badawczych służących hydromorfologicznej klasyfikacji
pozostałych cieków odwadniających Wysoczyznę 6dańską pozwo|i określić wie|kość
ipełny zakres zmian stosunków wodnych na badanym obszarze. Tym samym umożIiwi
to okreśIenie kategorii natura|ności oraz wie|kości przeobrażeń' które wynikają z zaist-
niatych skutków antropopresji, czyli szeroko rozumianej zabudowy hyd rotech niczne1,

zabiegów me|ioracyjnych stosowanych w dolinie, zrzutów ściekÓw, czy też użytkowa-
nia samej doliny.

Jednocześnie przeprowadzone prace badawcze wzbogac4 stan wiedzy o informa-
cje umożliwiające weryfikację poglądów na temat sytuacji hydrograficznej ijej zmian
w następstwie nasiIającej się antropopresji (Kistowski 2003)' Realizacja dalszych badań
umoż|iwi również doce|owo pełną charakterystykę zmian środowiska wodnego strefy
krawędziowej Wysoczyzny Cdańskiej jako całości, poprzez wypełnienie luk informacyj-
nych' zarówno merytorycznych, jak i obszarowych.
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Hydromorphologica| eva|uation of the streams draining Gdańsk
Plateau (on the example of the Oliwski Stream)

Summary

The study is an attempt to compile the results of research on the area of the edge zone

of the 6dańsk Morainic P|ateau peńormed so far and to se|ect areas which require basic research

in order to determine changes in the hydrographic environment in terms of the hydromorpho-

logical evaluation of streams and their valleys.

The hydromorphotogical classification of streams is necessary in the EU countries and re-

quired by the EU Water Framework Directive No 2000/60/EC (Lewandowski 2002). By means of
it, naturalness cate8ories can be determined.

The study applies the ecomorphological methodology of the evaluation of river channels

devised in the Depaftment of Environment Protection of the Agricultural Unive6ity of Poznan

(IInicki' Lewandowski 1995). Thank to such a procedure, it is po55ibIe to peńorm a thorough

analysis of the ecological state of streams and to select sections most valuable in terms of protec-

tion and to improve the wo6t ones which require renaturisation.

The o|iwski Stream, one of the streams draining the edge of the Cdańsk P|ateau, was se.

lected for the analysis. lt is typical, even representative. stream of the analysed area, with

a mean grade of 14 o/oo, length of 9,7 km and catchment area of about 30 km'Ż.

The results of the initial research performed so far indicate that the Oliwski Stream is a me-

dium quality streams in terms of ecology and landscape (naturalness category 3) with a high

morphological and channel tree-cover value as well as hydrological features. The stream has no

sections which could be deemed the most valuable (category l). lt does not have the most de-

graded sections, of category 5 either. ln its whole length two naturalness classes dominate: cate-

gory 2 and 3. In order to enhance the hydromorphological value of the Oliwski Stream it would

be necessary to widen the shore zone, remodel the structure of land use in the very valley and

improve water quality and eliminate some sewage discharges.


