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Wstęp

1

Celem projektu jest odzyskanie podmiotowości rzeki Raby i jej doliny w obszarze
pomiędzy uregulowanymi jej odcinkami, związanymi z zabudową jej brzegów i
obszarów zalewowych. Zabudowa ta spowodowała szkody w środowisku, które
głównie zidentyfikowano jako:
•

pogorszenie stanu środowiska życia ryb, powodujące zanik
występowania charakterystycznych gatunków (lipienia i głowacza
białopłetwego);

•

wcinanie się koryt do nieprzepuszczalnych podłoży i uproszczenie
cech geomorfologicznych;

•

ograniczony zasięg lasów łęgowych oraz zanik charakterystycznej
roślinności podwodnej i nadbrzeżnej;

•

niedostępność tarlisk w dopływach Raby dla ryb chronionych (minóg,
głowacz, brzanka), dla których ustanowiono obszar Natura 2000

Dla potoków Krzczonówka i Trzebuńka, wybudowanie w przeszłości zapór
przeciwrumowiskowych spowodowało przerwanie naturalnej ciągłości potoku i
spowodowało niemożność migracji ryb w górę potoków powyżej zapór.
Jednocześnie, zatrzymanie rumowiska powyżej zapory powoduje nasilenie erozji
wgłębnej poniżej niej.
Istnieje możliwość zachowania naturalnego koryta rzeki Raby pomiędzy Lubniem
a Pcimiem, oraz jej dopływów, potoku Krzczonówki w Krzczonowie i potoku
Trzebuńka w Stróży w celu utrzymania naturalnych tarlisk ryb. Takie naturalne i
nieuregulowane koryta stanowiłyby odcinki tych cieków, w których może istnieć
równowaga pomiędzy dostawą i odprowadzaniem rumowiska w dół ich biegu.
Sytuacja taka byłaby korzystna dla uregulowanego odcinka Raby pomiędzy
Pcimiem a Stróżą, a nawet dla skanalizowanego odcinka tej rzeki w Stróży.
Szerokie doliny Raby i Krzczonówki, z mokradłami w miejscu dawnych
starorzeczy, porośnięte lasem łęgowym i słabo użytkowane rolniczo, stanowią
cenny przyrodniczo teren dla bytowania i przemieszczania się wielu gatunków
roślin i zwierząt. Na tym terenie ustanowiono obszar Natura 2000 PLH12 60 dla
ochrony siedlisk:
•

3240 (zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich
potoków) – Załącznik I Dyrektywy Rady 92/43/EWG;

•

trzech gatunków ryb: minóg strumieniowy (1096 Lamperta planeri),
głowacz białopłetwy (1163 Cottus gobio) oraz brzanka (2503 Barbus
meridionalis) – Załącznik II Dyrektywy Rady 92/43/EWG.
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Lokalizacja inwestycji

Projekt p.n. „Tarliska Górnej Raby” realizowany będzie w województwie
małopolskim, powiecie myślenickim, gminach Pcim, Lubień oraz Tokarnia.
Projekt realizowany będzie w trzech sąsiadujących lokalizacjach:
1) dolina rzeki Raby pomiędzy mostem w Lubniu a mostem drogowym
w Stróży;
2) dolina potoku Trzebuńka w okolicach Stróży;
3) dolina potoku Krzczonówka w okolicach Krzczonowa.
Poniżej przedstawiono rysunek z orientacyjną lokalizacją projektu.
Ryc. 1. Lokalizacja inwestycji

- obszar działania
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3

Opis istniejącej sytuacji

3.1

Rzeka Raba

Rozpatrywany odcinek rzeki Raby obejmuje dolinę rzeki od mostu w Lubniu do
mostu drogowego w Stróży (tak zwanego” wąskiego mostu”). Dno doliny Raby
od mostu w Lubniu do ujścia potoku Krzczonówka jest płaskie i nosi ślady
dawnych koryt Raby w rejonie pomiędzy jej lewym brzegiem a jezdnią drogi
krajowej nr 7 (tzw. „zakopianki”), oraz częściowo na prawym brzegu poniżej
ujścia potoku Lubieńka. W rejonie ujścia tego potoku rzeka docięła się do
skalnego podłoża, dlatego ewentualna erozja wgłębna w niższym odcinku Raby
nie będzie miała wpływu na przebieg procesów fluwialnych powyżej tego
przekroju. Od ujścia Krzczonówki zaznacza się wcięcie koryta rzeki we fliszowe
podłoże skalne (łupki ilaste, mułowce) wskazujące na brak dostatecznego
zasilania rzeki rumowiskiem1. Dla uniknięcia dalszego wcinania się koryta rzeki
podczas wezbrań wskazane jest więc dostarczanie w tym miejscu zwiększonych
ilości rumowiska.
Zakłada się, że na odcinku pomiędzy ujściami potoków Lubieńka i Krzczonówka
możliwe jest takie utrzymanie nieuregulowanej (ang. unmanaged) rzeki, w którym
swobodnie meandrujące lub rozplecione koryto Raby stanowiłoby magazyn
dostarczanego rumowiska. Jednocześnie dostawa materiału w wyniku erozji
bocznej mogłaby wyrównywać deficyt rumowiska występujący w przekrojach
Raby poniżej ujścia potoku Krzczonówka. Obserwacja współczesnych procesów
wskazuje, że dla uniknięcia katastrofalnej erozji wgłębnej koryta na
skanalizowanym odcinku Raby (Pcim – Stróża) będzie konieczne dostarczanie w
tym właśnie rejonie żwirów i kamieni z zewnątrz dla zrównoważenia ujemnego
bilansu rumowiska wleczonego.
Na rozpatrywanym odcinku Raby zidentyfikowano następujące chronione
siedliska:
•

91E0 – łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe;

•

3240 – zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich
potoków, ograniczone do wąskich pasm wzdłuż linii brzegowej i bez
występowania wrześni pobrzeżnej (Myricaria germanica) – Załącznik I
Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Poza zaroślami i lasami łęgowymi usytuowanymi wzdłuż rzeki reszta doliny
zajęta jest przez pola uprawne i łąki, a na skrajach doliny przebiegają drogi:
gminna po prawej i krajowa nr 7 po lewej stronie doliny. Ponadto, dno doliny jest
użytkowane jako teren rekreacyjny od wiosny do jesieni. Po wezbraniach w 2010
roku rzeka poszerzyła znacznie powierzchnię kamieńców, co stwarza możliwość
rozpoczęcia sukcesji roślin charakterystycznych dla siedliska, dla którego
utworzono obszar Natura 2000.

1

Wyżga B., A review on channel incision in the Polish Carpathian rivers during 20th century.
Gravel Bed Rivers VI: From Process Understanding to River Restoration. Habersack H., Piégay
H., Rinaldi M., Editors, ©2008 Elsevier B.V.
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Potok Krzczonówka

3.2

Potok Krzczonówka poniżej ostatnio wykonanej korekty stopniowej oraz poniżej
zapory w Krzczonowie posiada długie odcinki skalnego dna, a koryto jest tam
wcięte i erodujące. Świadczy to o braku dostatecznego zasilania potoku
rumowiskiem wleczonym, co jest zrozumiałe wobec zabudowy stopniowej
górnego odcinka jego biegu (od Skomielnej do Krzczonowa). Każde wezbranie
powoduje nasilającą się erozję wgłębną w części uregulowanej i nieuregulowanej,
oraz przerzucanie rumowiska w rejon ujściowy potoku.
Proces dostarczania rumowiska do Raby należy postrzegać pozytywnie, ale wobec
braku dostawy rumowiska w Krzczonówce, proces ten ustanie po całkowitym
wymieceniu aluwiów z uregulowanego koryta tego potoku. Zjawisko takie
występuje już w Tokarni i powyżej, na odcinku dawnej regulacji stopniowej
potoku.
Aktualnie, potok Krzczonówka idealnie nadaje się na dostarczanie brakującego
rumowiska do koryta Raby poprzez jego umieszczanie w korycie potoku tuż
poniżej korekty stopniowej w Krzczonowie i poniżej zapory w Krzczonowie.
Szeroka dolina potoku z lasami łęgowymi i grądami, leżąca na skrzyżowaniu
szlaków komunikacyjnych zwierząt, ma wielką wartość przyrodniczą i odgrywa
znaczącą rolę w rozprzestrzenianiu się gatunków roślin i zwierząt.
Na rozpatrywanym odcinku zidentyfikowano następujące chronione siedliska:
•

91E0 – łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe;

•

9170-1 – grąd środkowoeuropejski;

•

3260 – nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników;

•

3240 – zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich
potoków (ograniczone do wąskich pasm wzdłuż linii brzegowej i bez
występowania wrześni pobrzeżnej (Myricaria germanica).

Poza zaroślami i lasami wzdłuż rzeki reszta dna doliny zajęta jest przez nieliczne
pola uprawne i łąki, a na skrajach doliny przebiegają drogi: gminna po prawej i
powiatowa po lewej stronie doliny. Dno doliny jest użytkowane rekreacyjnie
wyłącznie w okresie letnim.
3.3

Potok Trzebuńka

Potok Trzebuńka w Stróży płynie w korycie wciętym w podłoże skalne, z
głazami. Ze względu na lokalne warunki klimatyczne potok ten stwarza najlepsze
warunki dla tarła pstrągów, ale droga do tarlisk położonych w źródliskowych
partiach potoku jest odcięta wysoką zaporą przeciwrumowiskową, zlokalizowaną
w miejscu dawnej zapory obecnie nieczynnej elektrowni w Stróży. Żwiry
nadające się na tarliska pstrągów gromadzą się za zaporą i są bezużyteczne dla
ryb, a poniżej zapory koryto docięte jest do podłoża skalnego, z minimalną ilością
aluwiów.
Na rozpatrywanym odcinku doliny Trzebuńki zidentyfikowano jedno chronione
siedlisko 91E0-5 – podgórski łęg jesionowy. Dno doliny nie jest wykorzystywane
rolniczo i jest ograniczone stromym zboczem porośniętym lasem oraz nasypem
drogowym. Nie ma ono znaczenia jako teren rekreacyjny.
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Dla realizacji celów i zadań ochrony przyrody konieczne jest w rozpatrywanym
terenie:
•

usunięcie przeszkód w dostępie do tarlisk w dopływach Raby dla ryb
chronionych (minóg, głowacz, brzanka), dla których ustanowiono
obszar Natura 2000;

•

zaniechanie sztucznego przekształcania koryt, w tym niedopuszczenie
do poboru (legalnego i nielegalnego) żwiru;

•

ochrona terenu przed niewłaściwym użytkowaniem takim,
jakskładowanie odpadów, wyręb wartościowych gatunków drzew,
usuwanie zakrzaczeń;

•

uzupełnienie roślinności nadbrzeżnej (lasy łęgowe i grądy), zakrzaczeń
na kamieniskach (września pobrzeżna), wraz z usunięciem
inwazyjnych gatunków egzotycznych (robinia-akacja, rdestowiec
japoński, nadmiar wierzb krzaczastych w obszarach
charakterystycznych dla grądów);

•

rozpowszechnianie roślinności wodnej (włosieniczniki, mech zdrojek,
rdestnice);

•

monitorowanie różnorodności morfologii koryta (pożądane koryta
rozplecione) i uziarnienia tarlisk (luźne żwiry 8/100mm naniesione w
wyniku procesów fluwialnych);

•

monitorowanie przedsięwzięcia według kryteriów przyrodniczych i
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
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Podstawy prawne i merytoryczne
opracowania

4

Opracowanie wykonano na podstawie i w zgodności z następującymi
opracowaniami:
•

Bojarski A., Jeleński J., Jelonek M., Litewka T., Wyżga B., Zalewski
J.: Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich –
Ministerstwo Środowiska, Departament Zasobów Wodnych,
Warszawa 2005;
http://www.krakow.rzgw.gov.pl/download/Zasady_dobrej_praktyki.pdf

•

Żelazo J., Popek Z.: Podstawy renaturyzacji rzek, SGGW Warszawa
2002;

•

EN 14614:2004, PN-EN 14614:2008 – Jakość wody. Wytyczne do
oceny hydromorfologicznych cech rzek;

•

ISO 9195:1992(E) Liquid flow measurements in open channels –
Sampling and analysis of gravel bed material;

•

Thorne C.R., Hey R.D., Newson M.D.: Applied Fluvial
Geomorphology for River Engineering and Management, 1997;

•

Petts G., Calow P.: River Restoration, 1996;

•

Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000
http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php#2

Opracowanie wykonano w zgodzie z następującymi przepisami prawnymi:
•

Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 z późniejszymi zmianami;

•

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/EC z dnia 23 października 2000;

•

Dyrektywa Powodziowa 2007/60/WE z dnia 23 października 2007;

•

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa z dnia 20 grudnia 1996 w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U.1997.21.111);

•

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dn. 21 maja 1992. w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny (Dz.U. L 206 z
22.7.1992) z późniejszymi zmianami.
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Źródła danych wejściowych

5

W zakresie kilometrażu rzeki Raby i jej dopływów, profili podłużnych i
przekrojów poprzecznych koryt, oraz zasięgu wód powodziowych posłużono się
danymi z opracowania p.n. Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagrożenia
powodzią w zlewni Raby, jako integralnego elementu studium ochrony
przeciwpowodziowej [13] udostępnionymi przez Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Krakowie (RZGW).
Dane określające grunty będące w zarządzie RZGW pochodziły z wypisów z
rejestru gruntów Starostwa Powiatowego w Myślenicach również udostępnionych
przez RZGW w Krakowie.
Kopie map zasadniczych dla obrębu Pcimia, Lubnia i Stróży w skali 1:2000 oraz
kopie map ewidencyjnych w skali 1:2880 dla obrębu Lubnia zakupiono w
Starostwie Powiatowym w Myślenicach. Arkusze ortofotomap z 2009r. w skali
1:10 000 o numerach:
•

M-34-76-D-b-1-4;

•

M-34-76-D-b-4-4;

•

M-34-76-D-d-1-2;

•

M-34-76-D-d-2-1;

•

M-34-76-D-d-2-2;

•

M-34-76-D-d-2-4;

zakupiono w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Krakowie.
W lipcu i sierpniu 2010r. wykonano dodatkowe pomiary terenowe oraz zdjęcia
lotnicze Raby, które pozwoliły określić zmiany w przebiegu linii brzegowych po
powodzi z maja i czerwca 2010r. Ponadto wykonano pomiar charakterystycznych
wybranych przekroi Raby i jej dopływów w powiązaniu z określeniem uziarnienia
osadów żwirowych w tych przekrojach.
W niniejszym opracowaniu określono długość linii brzegowej jako:
•

Długość widocznej linii porostu traw lub zakrzaczeń na fotografiach;

•

Długość granicy zagospodarowania terenu pomiędzy użytkowaniem
„Wp” (woda) lub „N-k” (kamieniec), a „Lz”, „Ls”, „R” itp. na kopii
Mapy Zasadniczej w skali 1:2000;

•

Długość linii łamanej wzdłuż granicy porostu traw i zakrzaczeń
pomierzonej taśmą w terenie.

Szerokość lustra wody brzegowej określono jako:
•

Pomierzoną na przekrojach poprzecznych;

•

Pomierzoną jako odległość pomiędzy liniami brzegowymi
określonymi, jako linie porostu traw w miejscach poza wykonanymi
przekrojami rzeki i dopływów.
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Przepływy maksymalne określono na podstawie danych z literatury. Przepływy
Q67% oszacowano jako 75% przepływu Q50%. Dla takich przepływów
oszacowano parametry koryt prostych lub meandrujących dla rozpatrywanych
odcinków rzeki i dopływów, stosując w równaniach uziarnienie materiału
dennego pomierzone po powodzi z czerwca 2010r.
Przepływy brzegowe obliczono na podstawie prędkości średniej obliczonej ze
wzoru Manninga dla spadku i przekrojów określonych w opracowaniu p.n.
Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Raby, jako
integralnego elementu studium ochrony przeciwpowodziowej [13] lub
pomierzonych w terenie.
W celu określenia ilości robót niezbędnych do wykonania przy przebudowie
zapór przeciwrumowiskowych wykorzystano rysunki zawarte w udostępnionych
przez RZGW w Krakowie dokumentacjach projektowych i powykonawczych p.n.

6

•

Remont zapory przeciwrumowiskowej na potoku Krzczonówka w km
2+440, grudzień 1995r. [14]

•

Remont i odbudowa zapory przeciwrumowiskowej na potoku
Trzebuńka w km0+500 w m. Stróża, gm. Pcim, pow. myślenicki, woj.
małopolskie, listopad 2005r. [15]

Opis pomiarów terenowych

Duże wezbrania spowodowane majowymi, czerwcowymi i sierpniowymi opadami
w roku 2010 zmieniły koryta rzeki Raby i jej dopływów, co dotyczyło zarówno
przebiegu ich linii brzegowej i szerokości koryta, jak i głębokości dna w linii
nurtu. Uziarnienie osadów żwirowo-kamienistych bezpośrednio po powodzi
mogło więc być pomierzone w stosunkowo nienaruszonym stanie, w powiązaniu
z kształtem i lokalizacją przekrojów. Jednocześnie można było określić kształt
koryt, które wraz z przyległymi terenami zalewowymi przeniosły wody
powodziowe. Linia brzegowa koryta rzeki Raby zmieniła się w niektórych
miejscach dość istotnie, co wymagało pomiarów terenowych dla określenia jej
zmian w stosunku do sytuacji przedstawionej na mapach (zasadniczej i
ortofotomapy). Pomierzono również charakterystyczne przekroje pozwalające na
przeprowadzenie analizy procesów hydromorfologicznych.
Pomiary terenowe dotyczyły także ujawnionych po powodziach z 2010 roku i
widocznych już wcześniej dawnych umocnień brzegów koryta i powierzchni
terasy zalewowej w postaci narzutów i ostróg kamiennych w osiatkowaniu.

TGR-O-R-002-02 | Data wydania: 7 STYCZNIA 2011 | Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce
\\krknts01\Jobs\200000\214004-00 Tarliska Gornej Raby FS\4 Internal Project Data\4-01 Outgoing Record Copy\4-01-2 Holding
area\2011 01 07 Wydanie Rev02p\TGR-O-R-002-02 Opis techniczny.doc

Strona 10

Stowarzyszenie „Ab Ovo”

Tarliska Górnej Raby. Opis Techniczny

7

Metodyka

7.1

Podstawy merytoryczne podjęcia zamierzenia

Ingerencja człowieka w koryto rzeki Raby i jej dopływów doprowadziła do utraty
trójwymiarowej łączności ekosystemów rzecznych:
1) podłużnej ciągłości koryt, niezbędnej dla migracji ryb do obszarów
tarliskowych, przerwanej w wyniku przegradzania cieków poprzecznymi
budowlami hydrotechnicznymi;
2) pionowej łączności wód rzecznych ze strefą hyporeiczną, koniecznej dla
odbycia tarła i prawidłowej inkubacji ikry, a zaburzonej w wyniku
wcinania się rzek i przekształcania się ich aluwialnych koryt w koryta
skalne;
3) bocznej łączności koryt z drugorzędnymi odnogami, starorzeczami i
obszarem zalewowym, zapewniającej istnienie siedlisk o małych
głębokościach i wolnym przepływie, niezbędnych dla przetrwania i
rozwoju narybku (utraconej w wyniku regulacji koryt).
Odtworzenie bogactwa gatunkowego i dużej liczebności zespołów ichtiofauny
wymaga zatem przywrócenia łączności ekosystemów rzecznych we wszystkich
trzech kierunkach2. Przywrócenie podłużnej ciągłości cieku wymaga technicznej
ingerencji polegającej na przebudowie lub usunięciu budowli poprzecznych w
rzece, natomiast przywrócenie pionowej i bocznej łączności rzeki może zostać
najlepiej osiągnięte w drodze usunięcia lub zaniechania odtwarzania podłużnej
zabudowy technicznej brzegów i umożliwienia rzece swobodnego kształtowania
swego koryta w obrębie wyznaczonego korytarza, w którym możliwa jest boczna
migracja koryta.
Efektem swobodnego kształtowania koryta rzeki i jego migracji w obrębie
wyznaczonego korytarza w dnie doliny będzie:
a) wzrost morfologicznego i hydraulicznego zróżnicowania cieku,
prowadzący do zwiększenia różnorodności siedlisk organizmów wodnych,
w tym formowania się siedlisk niezbędnych dla rozwoju narybku;
b) samoczynne odtwarzanie wczesnych stadiów sukcesyjnych roślinności
nadrzecznej (w tym pionierskich zbiorowisk na kamieńcach, zbiorowisk
wrześni pobrzeżnej oraz zarośli wierzby siwej, stanowiących tzw.
zbiorowiska priorytetowe z listy NATURA 2000), które nie powstają w
przypadku stabilizacji biegu rzeki;
c) zmniejszenie zdolności transportowej cieku wskutek wzrostu oporów
przepływu wynikających z kształtu koryta, jaki towarzyszy uformowaniu
się koryta o naturalnym zróżnicowaniu morfologicznym;
d) wzrost dostawy gruboziarnistego rumowiska z erodowanych brzegów;

2

Wyżga B., Zawiejska J., Amirowicz A., Radecki-Pawlik A.: Reflection of hydromorphological
conditions in a mountain river subjected to variable human impactin the abundance and diversity
of fish fauna. 4th Conference on River Restoration Italy, Venice S. Servolo Island, 2008
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e) zwiększenie retencji wód wezbraniowych wskutek formowania nisko
położonych terenów zalewowych w trakcie migracji cieku, sprzyjające
obniżeniu kulminacji fal powodziowych docierających do niższego biegu
rzeki.
Rezultatem działania czynników (c) oraz (d) będzie z kolei powstrzymanie
wcinania się rzeki oraz odtworzenie aluwialnego dna koryta i jego stopniowa
nadbudowa, umożliwiające odtworzenie pionowej i bocznej łączności ekosystemu
rzecznego.
Ponieważ w sąsiedztwie obszaru chronionego, w którym planuje się umożliwienie
swobodnego przebiegu koryt, występują elementy zagospodarowania
infrastrukturalnego (drogi, mosty, gazociągi, nieliczne zabudowania i słupy linii
energetycznych), niezbędne jest przeanalizowanie skutków zaniechania lub
ograniczenia interwencji technicznych w przebieg koryt3, a także określenie
skutków niezbędnych interwencji technicznych umożliwiających właściwy dostęp
do tarlisk w dopływach rzeki.
Dla celów projektowania technicznego należy w szczególności przewidzieć:
•

zmiany zasięgu występowania wód powodziowych;

•

sposób przekształcania się koryta, z ewentualną ingerencją techniczną
dla zapoczątkowania kierunku zmian;

•

granice pasma swobodnej migracji koryta;

•

sposób akumulacji w korytach frakcji żwirowych właściwych dla
odbycia tarła ryb litofilnych;

•

skutki technicznych zabiegów dla połączenia wód i terenów
podmokłych;

•

sposób zabezpieczenia granic swobodnej migracji koryta.

Analiza zostanie wykonana osobno dla kolejnych zamierzeń, a mianowicie dla
korytarza swobodnej migracji rzeki Raby, koryta potoku Krzczonówka,
przebudowy kaskady w Krzczonowie oraz przebudowy nieczynnej zapory w
Stróży. Zastosowane zostaną następujące metodyki analizy:
•

Równania równowagi naturalnych koryt prostych i meandrujących
Thorne’a – Hey’a;

•

Klasyfikacja typów koryt Rosgena.

Kryteria oceny wyników analizy oraz stosowanych ewentualnych interwencji
technicznych to:
•

określenie właściwego typu koryta, które może uzyskać dynamiczną
równowagę, określaną przez Blench’a jako4: „koryto o średniej
szerokości, głębokości, spadku i wielkości meandrów zależnych od (i)
rozkładu przepływów w korycie, (ii) rozkładu wielkości rumowiska

3

Jeleński J., Gatkowska-Jeleńska D.: Zastosowanie równań równowagi cieków żwirodennych dla
zachowania naturalnego otoczenia dróg. Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK RP w Krakowie,
seria: Materiały konferencyjne nr 85/2008 (zeszyt 141) str. 57-84 www.jot-raba.az.pl/teksty.html
4
Blench T., Mobile-Bed Fluviology, University of Alberta Press Edmonton, Canada
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pochodzącego z erozji w zlewni, erozji brzegowej koryta lub innych
źródeł, oraz (iii) skłonności spoistych brzegów koryta do erozji lub
depozycji osadów”;
•

uzyskanie jak najmniejszej wielkości średniej mocy strumienia w
korycie w zakresie analizowanych przepływów korytotwórczych;

•

dążenie do uzyskania co najwyżej niewielkich odstępstw od
referencyjnych warunków hydromorfologicznych, określonych w
normie PN-EN 14614:2008 Jakość wody. Wytyczne do oceny
hydromorfologicznych cech rzek [17], przytoczonych w następującej
tabeli:

Tabela 1. Wytyczne do oceny hydromorfologicznych cech rzek
4.6 Warunki referencyjne
PN-EN 14614:2008
4.6.2 charakter dna i brzegu

4.6.3 zarys i profil rzeki
4.6.4 możliwość rozlewania
się i swoboda zmiany biegu

4.6.5 swobodny przepływ

4.6.6 roślinność w strefie
nadbrzeżnej

Opis warunku referencyjnego
Brak jakichkolwiek sztucznych struktur w strumieniu i
na brzegu, które w widoczny sposób zakłócają
naturalne procesy hydromorfologiczne i/lub
niezmieniony brzeg przez wszelkie tego typu struktury
poza stanowiskiem; dno i brzegi są utworzone z
naturalnych materiałów.
Zarys i profil rzeki nie są w widoczny sposób
zmodyfikowane w wyniku działalności ludzkiej
Brak jakichkolwiek zmian strukturalnych, które w
widoczny sposób utrudniają przepływ wody między
korytem i tarasem zalewowym lub w widoczny sposób
zapobiegają przemieszczaniu się koryta rzecznego w
poprzek tarasu zalewowego
Brak jakichkolwiek przekształceń strukturalnych w
strumieniu, które w widoczny sposób wpływają na
naturalny ruch rumowiska, wody i organizmów
Obecność przyległej naturalnej roślinności,
odpowiedniej dla typu i geograficznego położenia
rzeki

Stosunkowo łatwym do ustalenia parametrem określającym tempo wydatkowania
energii cieku na jednostkowej powierzchni dna przy określonym przepływie jest
jednostkowa moc strumienia (ang. unit stream power), obliczana następującym
wzorem:
ω = (γγw · g · Q · S)/w
ω = (9810 · Q · S)/w

[W m-2], czyli
[W m-2]

gdzie:
ω – jednostkowa moc strumienia w Watach na metr kwadratowy,
γw – gęstość wody w kg m-3,
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g – przyśpieszenie ziemskie w m s-2,
Q – przepływ wody w m3 sek-1,
S – spadek cieku w liczbach bezwzględnych,
w – szerokość cieku w m przy napełnieniu przepływem Q.
Przy wzrastającym napełnieniu przekroju i zwiększającym się przepływie Q
jednostkowa moc strumienia ω wzrasta. Funkcja ta dobrze opisuje sytuację, kiedy
od momentu zatopienia brzegów cieku dalszy wzrost przepływu powoduje
stosunkowo niewielki przyrost jednostkowej mocy strumienia w strefie
korytowej, w niewielkim stopniu zwiększający rolę strumienia korytowego w
kształtowaniu koryta. Analiza stabilnych w pionie, naturalnych rzek
żwirodennych z różnych obszarów świata wskazała, że dla zdecydowanej
większości z nich prawdopodobieństwo wystąpienia przepływu pełnokorytowego
mieściło się w przedziale 50%<p<80%, z wartością modalną p=67% (woda
półtoraroczna).
Biorąc powyższe pod uwagę można łatwo przyjąć, obliczyć i pomierzyć
parametry mogące służyć ocenie koryt naturalnych i uregulowanych - na przykład
w przekrojach kontrolnych umiejscowionych na koronach bystrzy. W poniższej
tabeli zestawiono przedziały jednostkowej mocy strumienia przepływu
pełnokorytowego, charakterystyczne dla różnych rodzajów cieków5 :
Tabela 2. Jednostkowa moc strumienia przepływu
Jednostkowa moc strumienia
przy przepływie pełnokorytowym
(dla cieków naturalnych
najczęściej przepływ Q67%)
≤ 10 W m-2
10 ÷ 35 W m-2

35 ÷ 100 W m-2

100 ÷ 300 W m-2

≥ 300 W m-2

Charakter cieku

Ciek piaszczysty o małej mocy strumienia
Ciek żwirodenny, niskoenergetyczny, stabilny.
Wykazuje tendencję do formowania koryta o
małym zróżnicowaniu morfologii oraz siedlisk
organizmów
Ciek żwirodenny o dużej energii strumienia,
zachowujący równowagę w przypadku
ograniczonej dostawy rumowiska i adekwatnym
uziarnieniu bystrzy i plos
Ciek żwirodenny lub kamienisty o bardzo dużej
energii strumienia i korycie stabilnym tylko w
przypadku niezaburzonej dostawy rumowiska z
brzegów lub dopływów
Ciek kamienisty, przy zewnętrznych
ograniczeniach koryta i doliny niestabilny i
wykazujący tendencję do transformacji w koryto
skalne

5

Bojarski A., Jeleński J., Jelonek M., Litewka T., Wyżga B., Zalewski J.: Zasady dobrej praktyki
w utrzymaniu rzek i potoków górskich, Ministerstwo Środowiska, Departament Zasobów
Wodnych, Warszawa 2005
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Równania Thorne’a-Hey’a równowagi naturalnych
koryt żwirowych

7.1.1

Rzeki żwirodenne posiadają dziewięć stopni swobody, jako że potrafią
dostosować poprzez erozję i depozycję swe średnie szerokości zwierciadła wody
brzegowej (W), głębokości (d), maksymalne głębokości (dm), wysokości (∆) i
długości fali (λ) form korytowych, prędkości(V), spadki (S), krętości (p) i
długości łuku meandra (odległość pomiędzy koronami bystrzy) (z). Dla odcinków
rzek, które nie ulegają systematycznym zmianom przez okres kilku lat, wielkości
te mogą być uważane za zmienne zależne. Ponadto rumowisko dostarczane z
dorzecza jest przenoszone wtedy w rozpatrywanym odcinku, bez przeważającej
erozji czy depozycji.

Ryc. 2. Schemat meandra

Zmienne niezależne odpowiedzialne za kształtowanie wymiarów rzeki to:
•

przepływ (Q);

•

ilość wleczonego rumowiska (Qs);

•

rozmiar (uziarnienie) wleczonego rumowiska (D);

•

materiał brzegu rzeki;

•

zarośla i zadrzewienia brzegów;

•

spadek doliny (Sv).

Zmiana któregokolwiek z powyższych zewnętrznych czynników będzie
skutkowała zmianą geometrii koryta rzeki, która w końcu ukształtuje się w
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równowadze z tym zmienionym czynnikiem. Jeśli zmienne niezależne pozostaną
po zasadniczej zmianie ponownie ustalone, to nowy kształt koryta rzeki będzie
zdefiniowany przez ten nowy zestaw zmiennych niezależnych.
W warunkach równowagi dynamicznej zmienne niezależne są stałe. Wyjątkiem są
funkcje opisujące przepływ i ilość wleczonego rumowiska, które są znacząco
zmienne w czasie. Istnieje powszechne przekonanie poparte wielką ilością
przykładów i dowodów, że przepływ pełnokorytowy (brzegowy) jest w znacznej
mierze odpowiedzialny za transport rumowiska wleczonego, a więc za
uformowanie koryta. W równaniach równowagi mierzy się szerokość koryta jako
szerokość lustra wody brzegowej (W), a średnią głębokość koryta (d) jako iloraz
powierzchni przekroju koryta (A) przez szerokość lustra wody (W) (patrz rysunek
poniżej).
Ryc. 3. Schemat obrazujący szerokość koryta, jego średnią głębokość
i powierzchnię przekroju

Spośród wielu zależności opisujących parametry stabilnych koryt żwirowych
tylko równania Thorne’a-Hey’a pozwalają na uwzględnienie różnych wielkości
transportu rumowiska. Jakkolwiek wielkość ta ma znikomy wpływ na rozmiar
koryta, to jednak z zależności pomiędzy wielkością transportu rumowiska a
uziarnieniem dna koryta można wyciągnąć wiele istotnych wniosków.
W równaniach tych średnia głębokość, maksymalna głębokość i średnia szerokość
mierzone są w czterech charakterystycznych przekrojach (bystrze – ploso –
bystrze – ploso) na całej długości meandra.
W poniższej tabeli podano zestaw danych do równań z zakresem ich
stosowalności:
Tabela 3. Zestawienie danych do równań oraz zakres stosowalności
Parametr
Przepływ
pełnokorytowy
Całkowita ilość
wleczonego
rumowiska przy
przepływie

Symbol

Zakres
stosowalności

Jednostka

Q (zazwyczaj Q67%)

3,9 ÷ 424

m3 s-1

Qs

0,001 ÷ 14,14

kg s-1

TGR-O-R-002-02 | Data wydania: 7 STYCZNIA 2011 | Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce
\\krknts01\Jobs\200000\214004-00 Tarliska Gornej Raby FS\4 Internal Project Data\4-01 Outgoing Record Copy\4-01-2 Holding
area\2011 01 07 Wydanie Rev02p\TGR-O-R-002-02 Opis techniczny.doc

Strona 16

Stowarzyszenie „Ab Ovo”

Tarliska Górnej Raby. Opis Techniczny

Parametr
pełnokorytowym6
Mediana rozkładu
uziarnienia
materiału dna
Materiał brzegu
Formy korytowe
Zarośla brzegowe:

Spadek doliny
Kształt koryta
Kształt profilu dna

Symbol

Zakres
stosowalności

Jednostka

D50

0,014 ÷ 0,176

m

złożony, drobny piasek pylasty, muł i glina ponad warstwą żwiru
płaskie
Typ I – 0% drzew i krzewów,
Typ II – 1 ÷ 5% drzew i krzewów,
Typ III – 5 ÷ 50% drzew i krzewów,
Typ IV – >50% drzew i krzewów,
Sv

0,00166 ÷ 0,0219
prosty lub meandrujący
bystrza i plosa

Określenia przepływu pełnokorytowego można dokonać w dwojaki sposób:
•

poprzez oszacowanie przepływu przenoszonego przez przekrój koryta
zlokalizowany na koronie bystrza, przyjmując spadek wody brzegowej
S i szorstkość dna odpowiadającą uziarnieniu dna koryta;

•

poprzez określenie przepływu o prawdopodobieństwie występowania
67% (woda półtoraroczna) na podstawie danych z IMGW lub na
podstawie obliczeń z wzorów empirycznych opartych o powierzchnię
zlewni, jej właściwości i rozkłady opadów.

Dla większości koryt naturalnych przepływ brzegowy odpowiada wezbraniu o
prawdopodobieństwie wystąpienia pomiędzy 50% a 80%, z wartością modalną
67%.
Określenie z góry danych wejściowych dotyczących wielkości transportu
rumowiska może być dokonane tylko w przypadku posiadania takowych z
literatury lub wydedukowanych z okoliczności dotyczących rozpatrywanego
cieku. Na przykład wartości minimalne mogą być przyjmowane dla odcinków
rzek bezpośrednio poniżej zapór. Jest jednak możliwe oszacowanie wielkości
transportu rumowiska poprzez wyliczenie tej wielkości w równaniu równowagi
spadku wody brzegowej dla zadanych pozostałych wartości, głównie średnic
materiału dna D50 i D84. Ogólnie, malejąca dostawa rumowiska prowadzi do
zwiększenia średnicy D84 w równaniu dla zachowania zadanego spadku, co może
stanowić wskazówkę w inżynierskich zastosowaniach równań.
Dla określenia mediany rozkładu uziarnienia warstwy obrukowania dna należy
określić rozkład lognormalny średnic ziarn powierzchniowego materiału dennego
na podstawie próbki zbieranej systematycznie według normy ISO 9195:1992(E)
[18] jak dla próbki zbieranej ilościowej (ang. grid by number sample).
Praktycznie wykonuje się to w następujący sposób:

6

Tak, jak zdefiniowane w publikacji: Parker G., Klingeman P.C. i McClean D.G., Bedload and
size distribution in paved gravel-bed streams, Journal of the Hydraulics Division, American
Society of Civil Engineers, 1982, 108(HY4), 544-571
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•

w terenie ustanawia się siatkę kwadratów o boku od 0,1 do 1,0 m, na
przykład poprzez ułożenie taśmy mierniczej kilkakrotnie na
równoległych liniach odległych od siebie o wielkość przyjętego
modułu starając się, aby mierzony materiał odpowiadał materiałowi
dna koryta (przybrzeżne plaże kamieniste przy niskich stanach wód);

•

dla ziaren znajdujących się bezpośrednio pod węzłami siatki określa
się średnicę poprzez pomierzenie przymiarem osi „b” (a = długość, b =
szerokość, c = wysokość ziarna).

Pomierzone średnice (w ilości około 100 i więcej) grupuje się w ciąg rosnący i
notuje jako procentową ilość pomiarów mniejszych niż 0,001, 0,002, 0,004,
0,008, 0,016, 0,032, 0,064, 0,128, 0,256, 0,512 m itp., a następnie nanosi na
papier lognormalny Weibull’a (dostępny pod adresem www.weibull.com).
Pomiędzy punkty wkreśla się najbardziej do nich dopasowaną prostą,
reprezentującą teoretyczną dystrybuantę średnic, dla której można odczytać
medianę (D50) oraz 84 percentyl (D84) rozkładu uziarnienia warstwy obrukowania
dna.
Równania opisujące wymiary koryta zestawiono w tabeli poniżej.
Tabela 4. Równania opisujące wymiary koryta
Wymiary koryta
Szerokość lustra wody
brzegowej (średnio na odcinku)

Równanie
.

0,5

W = 4,33 Q
Typ I
. 0,5
W = 3,33 Q
Typ II
W = 2,73.Q0,5
Typ III
. 0,5
W = 2,34 Q
Typ IV
d = 0,22.Q0,37.D50-0,11

Jednostka
m
m
m
m
m

Głębokość pełnokorytowa
(średnio na odcinku)
Spadek wody brzegowej
S = 0,087.Q0,43 .D500,09 .D840,84 . Qs0,10 Maksymalna głębokość wody
dm = 0,20.Q0,36.D50-0,56.D840,35
m
brzegowej
Długość łuku meandra
z = 6,31.W
m
Krętość cieku
p = Sv/S
Szerokość lustra wody
RW = 1,034.W
m
brzegowej na bystrzu
Głębokość wody brzegowej na Rd = 0,951.d
m
bystrzu
Maksymalna głębokość wody
Rdm = 0,912.dm
m
brzegowej na bystrzu
Szerokość lustra wody
PW = 0,966.W
m
brzegowej w plosie
Głębokość wody brzegowej w
Pd = 1,049.d
m
plosie
Maksymalna głębokość wody
Pdm = 1,088.dm
m
brzegowej w plosie
D84 – 84 percentyl rozkładu logonormalnego warstwy obrukowania dna (próbka
zbierana ilościowa (grid by number sample), ISO 9195:1992(E)
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Klasyfikacja koryt Rosgena

7.1.2

Klasyfikacja Rosgena dzieli koryta na siedem głównych kategorii w zależności od
następujących parametrów ich przekroi:
•

stopnia wcięcia (iloraz szerokości zalewu do szerokości lustra wody
brzegowej7);

•

spadku;

•

ilorazu szerokości lustra wody brzegowej do głębokości koryta;

•

krętości koryta.

W każdej kategorii jest sześć rodzajów koryt zależnych od dominującego
materiału brzegu i dna. Dokonanie klasyfikacji według kryteriów Rosgena
pozwala przewidzieć sposób przekształcania się koryta i pomaga w oszacowaniu
przepływu korytotwórczego. Ponadto, oprócz kategorii C i E, które Rosgen uznaje
jako koryta stabilne, klasyfikacja zawiera inne rodzaje koryt niż meandrujące lub
proste żwirodenne, w tym skaliste, piaszczyste i gliniaste, oraz koryta rozplecione.
Tabela 5. Zestawienie kryteriów użytych do ogólnej klasyfikacji metodą
Rosgena
Rodzaj
cieku

Opis

Wskaźnik
wcięcia

Aa+

Bardzo strome
brzegi, wcięte
koryta,
transportujące
rumowisko

<1,4

Wskaźnik
przekroju
poprzecz.
koryta
<12

A

Rzeki strome,
wcięte,
kaskadowe, o
spadzistych
odcinkach
pomiędzy
kaskadami.
Duża
intensywność
energii/

<1,4

<12

Współcz.
krętości

Spadek

1,0 – 1,1

>0,10

1,0 – 1,2

0,04 –
0,10

Ukształtowanie
terenu/ grunty

Bardzo duży
stopień
pofałdowania
terenu. Cechy
koryta
erozyjnego,
skalnego lub
sedymentującego;
duża zdolność
przenoszenia
rumowiska.
Głęboko wcięte
koryta. Pionowe
progi z głębokimi
kotłami
eworsyjnymi;
wodospady.
Duży stopień
pofałdowania
terenu. Typ
podłoża erozyjny,
osadowy lub
skalny. Wcięte
lub zwarte
strumienie z
odcinkami
kaskadowymi.

7

Tam, gdzie nie jest znana szerokość zalewu powodziowego stosuje się szerokość koryta
mierzoną ponad lustrem wody brzegowej na wysokości dm (dm – maksymalna głębokość wody
brzegowej). Dla koryt wciętych linię brzegową można określić w terenie jako linię porostu traw.
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B

C

D

DA
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Opis

transportu
rumowiska
związana z
gruntami
osadowymi.
Bardzo stabilne,
jeśli koryto
skaliste lub
wyścielone
głazami
Koryta
umiarkowanie
wcięte o
umiarkowanym
spadku z
przewagą
bystrzy w
profilu
podłużnym i z
rzadkimi
przegłębieniami.
Bardzo stabilny
plan i profil
podłużny.
Stabilne brzegi
Rzeki o
łagodnym
spadku,
meandrujące,
łachy na
zakolach,
aluwialne koryto
w sekwencjach
bystrze-ploso, z
szerokimi
wyraźnie
zaznaczonymi
terasami
zalewowymi.
Koryta
rozplecione z
łachami
podłużnymi i
poprzecznymi.
Bardzo szerokie
koryto z
erodującymi
brzegami.

Rzeki

Wskaźnik
wcięcia

Wskaźnik
przekroju
poprzecz.
koryta

Współcz.
krętości

Spadek

Ukształtowanie
terenu/ grunty

Często
rozmieszczone
przegłębienia
związane z
progowokotłowym
ukształtowaniem
dna koryta.

1,4 – 2,2

>12

>1,2

0,02 –
0,039

Umiarkowany
stopień
pofałdowania
terenu, osady
koluwialne i
rezydualne.
Umiarkowany
wskaźnik wcięcia
i wskaźnik W/D.
Wąskie doliny o
łagodnym spadku.
Głównie bystrza
ze sporadycznymi
przegłębieniami.

>2,2

>12

>1,4

<0,02

Szerokie doliny z
terasami
zalewowymi,
gruntyaluwialne.
Nieznaczne
wcięcie z
wyraźnie
zaznaczonym
meandrujacym
korytem. Dno
ukształtowane w
sekwencjach
bystrze-ploso.

Nd

>40

Nd

<0,04

>4,0

<40

zmienny

<0,005

Szerokie doliny
ze stożkami
napływowymi.
Cechy
kształtowane
rumowiskiem
polodowcowym i
przewagą
procesów
osadowych.
Aktywne boczne
przemieszczanie
się koryta z dużą
dostawą
rumowiska.
Szerokie doliny o
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Opis

Wskaźnik
wcięcia

Wskaźnik
przekroju
poprzecz.
koryta

Współcz.
krętości

Spadek

anastomozujące
(wielokanałowe)
wąskie i
głębokie z
poszerzającymi
się silnie
zarośniętymi
terasami
zalewowymi i
związanymi z
tym terenami
podmokłymi.
Bardzo łagodna
rzeźba terenu i
zróżnicowana
krętość. Stabilne
brzegi.

E

F

G

Rzeki o
łagodnym
spadku,
meandrujące w
sekwencjach
bystrze-ploso o
niskim
wskaźniku W/D
i niewielkiej
sedymentacji.
Bardzo sprawne
i stabilne.
Stabilne brzegi.
Koryta wcięte,
meandrujące, z
sekwencjami
bystrze-ploso, o
łagodnym
spadku i
wysokim
wskaźniku W/D.

Wcięte koryto
rynnowe
(gardziel) z
progami i
przegłębieniami
o niskim
wskaźniku W/D
przy
umiarkowanym

>2,2

<12

>1,5

<0,02

<1,4

>12

>1,4

<0,02

<1,4

<12

>1,2

0,02 –
0,039

Ukształtowanie
terenu/ grunty

łagodnym spadku
z drobnoziarnistymi osadami
aluwialnymi i
jeziornymi.
Geologia koryt
anastomozujących/
wielokorytowych
powoduje
drobnoziarnistą
sedymentację z
dobrze
zarośniętymi
łachami, które są
stabilne w planie,
z szerokimi,
bagnistymi
terasami
zalewowymi.
Szerokie doliny /
łąki. Aluwia z
terasami
zalewowymi.
Bardzo kręte, ze
stabilnymi dobrze
zarośniętymi
brzegami.
Występują
sekwencje
bystrze-ploso.
Niski wskaźnik
W/D koryta.
Wcięte w silnie
zerodowanym
podłożu. Łagodne
spadki i wysoki
wskaźnik W/D.
Meandrujące,
bocznie
niestabilne koryto
o dużym stopniu
erozji brzegów.
Ukształtowanie w
sekwencji
bystrze-ploso.
Wąwóz
ukształtowany w
kaskady , o
średnim spadku i
niskim wskaźniku
W/D. Doliny
wąskie lub
głęboko wcięte w
podłoże
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Opis

Wskaźnik
wcięcia

Wskaźnik
przekroju
poprzecz.
koryta

Współcz.
krętości

Spadek

spadku

7.2

Ukształtowanie
terenu/ grunty

zbudowane z
osadów
aluwialnych, na
przykład stożków
napływowych lub
delt. Niestabilne,
z problemami
utrzymania
spadku i wysokim
stopniu erozji
brzegowej.

Korytarz swobodnej migracji rzeki Raby

Na odcinku od mostu w Lubniu (km 88+494) do ujścia potoku Krzczonówka
(km 86+587) ma być pozostawiony korytarz swobodnej migracji koryta8 rzeki
Raby. Poniżej tego odcinka koryto Raby jest obustronnie umocnione w wyniku
regulacji rzeki związanej z budową dwujezdniowej drogi krajowej nr 7. Powyżej
mostu w Lubniu koryto jest umocnione na brzegach wklęsłych, z obustronnym
umocnieniem w rejonie mostu.
W tabeli poniżej przeliczono parametry koryta żwirodennego o pomierzonym
uziarnieniu dna dla różnego stopnia zarośnięcia brzegów i dla różnych ilości
wleczonego rumowiska.
Tabela 6. Szacunkowe obliczenia spadków, szerokości i głębokości koryta
Raby dla wody brzegowej 67% wg równań Thorne’a-Hey’a (1996) dla
swobodnie migrujących koryt żwirowych (odcinek:ujście Lubieńki-ujście
Krzczonówki)
Dane

Wyniki obliczeń dla 0% zarośli

Q50 Q67
126 95
95
95
95
95

Qs
14
10
5
1
0,1

D50
0,064
0,064
0,064
0,064
0,064

D84
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100

Q50 Q67
126 95
95
95
95
95

Dane
Qs
D50
14 0,064
10 0,064
5
0,064
1
0,064
0,1 0,064

D84
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100

W
d
dm
z
S
42,2 1,61 2,15 266 0,00296
42,2 1,61 2,15 266 0,00286
42,2 1,61 2,15 266 0,00267
42,2 1,61 2,15 266 0,00227
42,2 1,61 2,15 266 0,00181
Wyniki obliczeń dla 1 do 5%
zarośli
W
d
dm
z
S
32,5 1,61 2,15 205 0,00296
32,5 1,61 2,15 205 0,00286
32,5 1,61 2,15 205 0,00267
32,5 1,61 2,15 205 0,00227
32,5 1,61 2,15 205 0,00181

Moc
strumienia
ω
65
63
59
50
40
Moc
strumienia
ω
85
82
77
65
52

8

Nieznański P., Wyżga B., Obrdlik P.: Oder border meanders: a concept of the erodible river
corridor and its implementation. 4th Conference River Restoration, Italy, Venice S. Servolo Island,
2008
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Dane
Qs
D50
14 0,064
10 0,064
5
0,064
1
0,064
0,1 0,064

D84
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100

Wyniki obliczeń dla 5 do 50%
zarośli
W
d
dm
z
S
26,6 1,61 2,15 168 0,00296
26,6 1,61 2,15 168 0,00286
26,6 1,61 2,15 168 0,00267
26,6 1,61 2,15 168 0,00227
26,6 1,61 2,15 168 0,00181

Moc
strumienia
ω
104
100
93
80
63

Z serii obliczeń wynika, że w zależności od ilości wleczonego rumowiska
mendrujące lub proste koryto w równowadze z osadami żwirowo-kamienistymi
powinno mieć spadek nie większy niż 0,0018 do 0,0030. Większy spadek mógłby
być przewidywany dla grubszego uziarnienia osadów i większych wartości
dostawy rumowiska.
W następnej tabeli podano długości brzegu lewego odcinka Raby pomiędzy
mostem w Lubniu a ujściem potoku Krzczonówka, wraz z wyliczonym
współczynnikiem krętości koryta oraz związanym z tym spadkiem koryta.
Różnicę wysokości odczytano dla linii nurtu jako 337,68 – 327,61 = 10,07m.
Tabela 7. Długości lewego brzegu rzeki Raby
Żródło

Długość doliny
zmierzona na mapie
1:10000
Kilometraż i profil z
opracowania [13]
Pomiar długości brzegu
lewego z mapy
zasadniczej 1:2000
Pomiar długości brzegu
lewego z ortofotomapy
(2009) 1:2000,
Pomiar bezpośredni
taśmą w lipcu 2010

Długość
[m]

Współczynnik
krętości [-]

2000

-

Różnica
wysokości
[m]
10,07

Spadek [-]

2269

1,135

10,07

0,00444

2297

1,149

10,07

0,00438

2307

1,154

10,07

0,00436

2470

1,235

10,07

0,00408

0,00504

Zrównoważone koryto meandrujące dla tego odcinka rzeki Raby (o spadku doliny
Sv = 0,00504) musiałoby mieć długość od 3410 do 5570m, a więc współczynnik
krętości powinien wynosić nie mniej niż 1,7 do 2,8. Powstanie takiego
wydłużonego i krętego koryta w najbliższej przyszłości bez interwencji
technicznej jest mało prawdopodobne. W dłuższej perspektywie jest to możliwe
do zrealizowania bez znaczącej interwencji technicznej, jeśli pozwoli się działać
procesom korytowym i przyrodniczym w sposób jak najmniej skrępowany.
Najistotniejsze dla uzyskania równowagi jest zabezpieczenie jak największej
szerokości pasa swobodnej migracji koryta, jak największa dostawa
rumowiska do koryta, oraz właściwe (grube) uziarnienie osadów w rejonach
bystrzy.
Analiza map historycznych wskazuje, że górna Raba na początku XX wieku była
rzeką o rozplecionym korycie, uważanym wtedy, a także czasami obecnie, za
koryto niebezpieczne. Rozpleciony charakter koryta Raby był wynikiem wycinki
lasów i rolniczego zagospodarowania stoków w zlewni, co wiązało się ze
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zwiększoną dostawą rumowiska do rzeki i zagrażało nagłym przerzuceniem
koryta w inne miejsce doliny. Uznano, że regulacja koryta, polegająca na jego
wyprostowaniu i umocnieniu brzegów, rozwiąże problem nadmiaru rumowiska w
korycie i rzeczywiście, aktualnie występują jego braki, a w konsekwencji koryto
staje się wcięte i bardziej pojemne. To z kolei powoduje, że przepływy brzegowe
stają się większe od przepływów pozostających w równowadze z uziarnieniem
osadów dennych. Rzeka podczas wezbrań wypełniających koryto lub większych
eroduje dno koryta, a wtedy sztuczne umocnienia brzegowe ulegają zawieszeniu
ponad nurtem i nie są w stanie osłonić brzegów przed erozją. Szczególnie
widoczne było to w bieżącym roku, kiedy kolejne wezbrania poszerzyły znacznie
koryto rzeki i w wielu miejscach spowodowały rozdzielanie się nurtu rzeki
przypominające rozplecione koryto Raby z początków XX wieku.
Taki charakter koryta może być stanem dynamicznej równowagi pod warunkiem
odpowiedniej ilości rumowiska w korycie. Wobec znacznego stopnia
uregulowania koryt Raby i jej dopływów powyżej mostu w Lubniu trudno się
spodziewać znaczącej dostawy rumowiska z wyższego odcinka rzeki, zatem
głównym źródłem jego dostawy powinny stać się brzegi rzeki erodowane w
trakcie swobodnej migracji wielonurtowego koryta na rozpatrywanym odcinku
oraz ewentualne uzupełnienie deficytu materiału dennego poprzez interwencyjne
dostawy żwirów i rumoszu skalnego za pomocą środków technicznych.
Tabela 8. Porównianie wariantów kształtowania się szerokości koryta i mocy
strumienia w przekrojach Raby na rozpatrywanym odcinku
Żródło

Pomiar z mapy
zasadniczej
1:2000
Pomiar z
ortofotomapy
(2009) 1:2000,
Pomiar wg
opracowania
[13]
Pomiar
bezpośredni
taśmą w lipcu
2010

KM

87+086
87+537
88+051
87+086
87+537
88+051
87+086
87+537
88+051
87+086
87+537
88+051

Szerokość
koryta [m]

Spadek[-]

80
83
85
62
85
46
95,24
132,00
73,21
147,35
112,15
73,00

0,00438

320

0,00436

320

0,00444

370
320
320
690
393
368

0,00408

Przepływ
brzegowy
Qb [m3/s]

Jednostkowa
moc
strumienia
[W/m2]
172
166
162
221
161
298
169
106
190
187
140
202

Z wyjątkiem przekroju w km 88+051 (patrz zdjęcie poniżej), który ograniczony
jest skalistym brzegiem lewym i umocnionym brzegiem prawym, szerokości
lustra wody brzegowej w przekrojach zwiększyły się w ostatnim czasie.
Jednostkowa moc strumienia w analizowanych przekrojach (powyżej 140 W/m2)
jest znacznie większa niż obliczona dla koryta meandrującego w równowadze
(40 do 104 W/m2). Jest to wynikiem wcięcia się rzeki, której koryto przenosi w
rezultacie przepływy znacznie większe od przepływów uznanych za pozostające
w równowadze z osadami w dnie doliny.
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Ryc. 4. Koryto Raby w km 88+051
Rysunek 1. Koryto Raby w km 88+051

Klasyfikując obecne koryto Raby według typologii Rosgena podano wyniki
obliczenia jego parametrów w poniższej tabeli:
Tabela 9. Raba –parametry koryta wg typologi Rosgena
Żródło

Dane wg
opracowania
[13]
Pomiar
bezpośredni
sierpień
2010

KM

87+086
87+537
88+051
87+086
87+537
88+051

Wskaźnik
wcięcia
F/W
4,00
2,21
3,80
2,59
2,82
3,82

Stosunek Współczynnik
W/d
krętości

Spadek

Typ
koryta

62,95
79,73
29,46
77,10
70,83
36,30

0.00444
0,00444
0,00444
0,00408
0,00408
0,00408

D
D
C*
D
D
C*

1,135
1,135
1,135
1,235
1,235
1,235

* - typ C, gdyby współczynnik krętości był powyżej 1,4.
Opierając się na typologii Rosgena można stwierdzić, że aktualne koryto Raby
jest rozplecione (typ D), a mogłoby być meandrujące (typ C), gdyby
współczynnik krętości był powyżej 1,4.
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Uziarnienie osadów w przekrojach zamieszczono w poniższej tabeli:
Tabela 10. Raba – uziarnienie osadów w przekrojach
Przekrój
Górny, wcięty, odsyp w środku koryta:
Wychodnie skalnego podłoża na prawym brzegu
koryta:
Pośredni, koryto rozplecione, łacha żwirowa w
środku koryta:
Dolny, koryto jednonurtowe, Odsyp:
Bystrze:

KM
88+051

D50
31 mm

D84
50 mm

100 mm

170 mm

56 mm
43 mm
64 mm

100 mm
74 mm
100 mm

87+537
87+086

Uziarnienie odsypów (łach) jest zbliżone do uziarnienia idealnego dla odbycia
tarła ryb łososiowatych (D50 = 25 mm, D84 = 60 mm) 9.
Podsumowując dokonane analizy należy stwierdzić, że aktualnie rzeka Raba
płynie szerokim i wciętym korytem, które mieści większość przepływów
powodziowych (w przybliżeniu do przepływu o prawdopodobieństwie
wystąpienia 10%). Koryto ma kształt prosty, na części odcinka meandrujący i
rozpleciony, a szerokość koryta jest bardzo nierównomierna – od 70 m do 150 m.
Według Rosgena 10jest to forma przejściowa charakterystyczna dla tworzenia
terasy zalewowej poprzez erozję rzeki we wcześniejszej terasie zalewowej.
Osiągnięcie dynamicznej równowagi takiego koryta polega na wytworzeniu
koryta meandrującego o niewielkim spadku poprzez ponowną akumulację
materiału dennego w niższej terasie zalewowej. Ponieważ głównym źródłem
aluwiów może być na rozpatrywanym odcinku erozja brzegów skarp terasy, to dla
uzyskania tej równowagi jest uzasadnione ułatwienie erozji brzegowej tam, gdzie
to jest możliwe. W trakcie tego procesu koryto przyjmuje układ wielonurtowy,
który jest łatwiejsza do kontrolowania, ze względu na niższą moc strumienia
podzielonego koryta. Z drugiej strony koryta wielonurtowe sprzyjają nagłym
przerzutom głównego koryta podczas wezbrań powodziowych i mogą przez to
zagrażać sąsiadującej infrastrukturze. Wynika z tego, że realizacja tej koncepcji
przekształcania koryta polegać będzie raczej na kontroli niestabilności przebiegu
koryta niż na uzyskiwaniu stabilności koryta w określonym kształcie.
Minimalna szerokość koryta wraz z przyległymi do niego terasami zalewowymi
powinna wynosić na rozpatrywanym odcinku około 200 m dla spełnienia warunku
nie przekroczenia jednostkowej mocy strumienia 130 W/m2 dla
jednoprocentowego wezbrania (ok. 630 m3/s). Można więc przyjąć, że pas o
szerokości nie mniejszej niż 200 m potrzebny jest dla wytworzenia po latach
niższej terasy zalewowej, w której rozplecione lub meandrujące koryto Raby,
wzbogacone o grubsze frakcje rumoszu skalnego pochodzące z rozebranych
umocnień brzegowych oraz dostarczonego w wybrane miejsca będzie
wystarczający dla wytworzenia płytkiego koryta rzecznego, o stosunkowo małej
ilości wleczonego rumowiska, o zróżnicowanym charakterze i stanowiącego
właściwe siedliska rzeczne i nadbrzeżne. Dla uzyskania tych efektów nie jest
konieczne stosowanie budowli hydrotechnicznych – przeciwnie, istniejące
budowle gabionowe mogą stanowić zagrożenie dla przebiegu procesów
9

Crisp D.T.: Trout and Salmon: Ecology, Conservation and Rehabilitation. Backwell Science
2000
10
Rosgen D.L.: A Geomorphological Approach to Restoration of Incised Rivers. Proceedings of
the Conference on Management of Landscape Disturbed by Channel Incision, 1997.
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korytowych. Umocnienia brzegowe naprzeciw ujścia potoku Krzczonówka
spowodowały przegrodzenie koryta rzeki Raby i skierowanie nurtu wzdłuż
nasypu drogi, którą miały chronić (patrz zdjęcia poniżej). Rozwiązaniem
ukierunkowanym na przyszłościową formę koryta i terasy jest usunięcie
osiatkowań tych budowli i uwolnienie głazów oraz dostarczenie właściwie
uziarnionego rumoszu z kamieniołomu dla wypełnienia wyboi wzdłuż nasypu
drogowego wymagającego ochrony przed erozją.
Na rysunku OL4-001 przedstawiono proponowane granice swobodnej migracji
koryta rzeki Raby, które wyznaczono wzdłuż drogi zbiorczej przy drodze
szybkiego ruchu na lewym skraju doliny oraz wzdłuż drogi gminnej na prawym
skraju doliny i które są odległe od siebie o co najmniej 200 m, z maksymalnym
oddaleniem do około 300 m.
Ryc. 5. Raba – widok na przelew wody utworzony na gabionie, który
miał być zabezpieczeniem brzegu rzeki wzdłuż drogi gminnej

Ryc. 6. Widok na zakole Raby powyżej ujścia potoku Krzczonówka,
będącego w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gminnej
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Koryto potoku Krzczonówka – uzupełnienie
wysokości koron naturalnych bystrzy

W przygotowaniu do obniżenia korony kaskady w Krzczonowie analizie poddano
koryto potoku Krzczonówka od basenu wylotowego kaskady (km 2+294) do
mostu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 7 (km 0+491). Różnicę wysokości
odczytano z profilu z opracowania p.n. Wyznaczenie obszarów bezpośredniego
zagrożenia powodzią w zlewni Raby, jako integralnego elementu studium ochrony
przeciwpowodziowej [13] dla linii nurtu jako 345,37 – 331,36 = 14,01 m. Spadek
koryta określono jako 0,00777 na długości 1803 m.
Dla czterech przekroi określono uziarnienie żwirów odsypów, które zestawiono w
następującej tabeli. Posługując się tą samą metodyką określono uziarnienie
rumoszu skalnego z odstrzału w kamieniołomie Glisne koło Tenczyna dla
ustalenia jego przydatności do zastąpienia/uzupełnienia materiału dennego
potoku. Rumosz z kamieniołomu nadaje się do wbudowania w odporne na erozję
struktury wewnątrzkorytowe, gdyż posiada uziarnienie charakteryzujące się
średnicą D50% = 130 mm i D84% = 380 mm, a więc trudniej podlegające
uruchamianiu niż żwiry znajdujące się w korycie Raby i Krzczonówki.
Tabela 11. Krzczonówka – uziarnienie żwirów odsypów
Przekrój
Górny,
strefa cofki
kaskady,
dno
żwirowe

KM
2+520

D50
46 mm

D84
83 mm

Pośredni, z
wychodniami
skalnymi
(ok. 25%
skalistego
dna)
Nad
skalnym
progiem

1+900

27 mm

48 mm

1+195

Dno skalne w
50% pojedyncze
kamienie i
otoczaki na skale

0+800

54 mm

Dolny, dno
kamienistożwirowe,
prawy
brzeg
umocniony
narzutem z
głazów

Zdjęcie

130 mm

Za pomocą równań Thorne’a–Hey’a określono parametry koryta pozostającego w
stanie równowagi dynamicznej przy uziarnieniu żwirów stwierdzonym w dolnym,
żwirowym przekroju potoku. Okazuje się, że aktualny spadek koryta (0,00777)
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jest zbyt duży, aby koryto było w równowadze, a zatem żwir dostarczany z
odsypów powyżej kaskady nie będzie w stanie utrzymać się w korycie. Żwir
zalegający na skalistym podłożu w pośrednim przekroju ma charakter
efemeryczny i jest pozostałością naniesioną podczas zmniejszającego się
przepływu wody w korycie.
Jak widać z obliczeń przedstawionych w tabeli, w zależności od ilości
transportowanego rumowiska uziarnienie materiału naturalnych bystrzy powinno
być grubsze od stwierdzonego w dolnym i górnym żwirowym przekroju potoku.
Uziarnienie materiału odstrzelonego w kamieniołomie będzie przydatne dla
spadków od 0,008 do 0,013, w zależności od ilości wleczonego rumowiska, a
więc w całym zakresie potrzebnych zastosowań.
Tabela 12. Szacunkowe obliczenia spadków, szerokości i głębokości koryta
Krzczonówki dla wody brzegowej 67% wg równań Thorne’a-Hey’a (1996)
dla swobodnie migrujących koryt żwirowych
Uziarnienie jak w przekroju górnym
Wyniki obliczeń dla 1 do 5%
Moc
zarośli
strumienia
Q67 Qs
D50
D84
W
d
dm
z
S
ω
33 14 0,046 0,083 19,1 1,13 1,65 121 0,00411 70
33 10 0,046 0,083 19,1 1,13 1,65 121 0,00397 67
33 5
0,046 0,083 19,1 1,13 1,65 121 0,00371 63
33 1
0,046 0,083 19,1 1,13 1,65 121 0,00315 53
33 0,1 0,046 0,083 19,1 1,13 1,65 121 0,00251 42
Uziarnienie jak w przekroju dolnym
Wyniki obliczeń dla 1 do 5%
Moc
Dane
zarośli
strumienia
Q67 Qs
D50
D84
W
d
dm
z
S
ω
33 14 0,054 0,130 19,1 1,11 1,77 121 0,00590 100
33 10 0,054 0,130 19,1 1,11 1,77 121 0,00571 97
33 5
0,054 0,130 19,1 1,11 1,77 121 0,00532 90
33 1
0,054 0,130 19,1 1,11 1,77 121 0,00453 77
33 0,1 0,054 0,130 19,1 1,11 1,77 121 0,00360 61
Pożądane uziarnienie dla zachowania spadku koryta w równowadze
Wyniki obliczeń dla 1 do 5%
Moc
Dane
zarośli
strumienia
Q67 Qs
D50
D84
W
d
dm
z
S
ω
33 14 0,054 0,181 19,1 1,11 1,98 121 0,00777 132
33 10 0,054 0,188 19,1 1,11 2,01 121 0,00777 131
33 5
0,054 0,204 19,1 1,11 2,07 121 0,00777 132
33 1
0,054 0,247 19,1 1,11 2,21 121 0,00777 132
33 0,1 0,054 0,325 19,1 1,11 2,44 121 0,00777 132
Możliwe spadki dla uziarnienia takiego, jak materiał odstrzelony w
kamieniołomie
Wyniki obliczeń dla 1 do 5%
Moc
Dane
zarośli
strumienia
Q67 Qs
D50
D84
W
d
dm
z
S
ω
33 14 0,130 0,380 19,1 1,00 1,57 121 0,01343 227
33 10 0,130 0,380 19,1 1,00 1,57 121 0,01298 220
33 5
0,130 0,380 19,1 1,00 1,57 121 0,01211 205
33 1
0,130 0,380 19,1 1,00 1,57 121 0,01031 175
33 0,1 0,130 0,380 19,1 1,00 1,57 121 0,00819 139
Dane

Q50
44

Q50
44

Q50
44

Q50
44
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Z analizy wynika, że dla utrzymania koryta potoku w stanie równowagi
dynamicznej konieczne będzie uformowanie 14 bystrzy z rumoszu skalnego o
następujących parametrach:
•

Szerokość lustra wody brzegowej W – nie mniej niż 19 m;

•

Średnia głębokość wody brzegowej na bystrzu d – 1,0 m;

•

Maksymalna głębokość wody brzegowej na bystrzu dm – nie więcej
niż 1,6 m;

•

Średnia odległość pomiędzy bystrzami z – 120 m (14 bystrzy).

Ukształtowanie bystrzy z rumoszu skalnego powinno być takie, aby od
wyznaczonej korony bystrza spadek jego powierzchni wynosił 4% (tj. o 3,2%
więcej niż średni spadek koryta). Korony bystrzy powinny być zlokalizowane
mniej więcej co 120 m, w punktach przegięcia linii nurtu.
Klasyfikując obecne koryto Krzczonówki według typologii Rosgena podano
wyniki obliczenia jego parametrów w poniższej tabeli:
Tabela 13. Krzczonówka – parametry koryta wg typologii Rosgena
Wskaźnik Stosunek Współczynnik
wcięcia
W/d
krętości
F/W
Dane wg
2+294
1,00
17,73
1,05
opracowania 1+847
1,00
40,34
1,13
[13]
1+195
3,67
18,26
1,13
0+491
1,00
22,59
1,13
Pomiar
2+520(G) 1,36
49,10
1,05
bezpośredni 1+900(P) 3,54
15,91
1,13
sierpień
1+195(W) 4,16
15,94
1,13
2010
0+800(D) 4,45
17,24
1,13
* - typ C lub F, gdyby współczynnik krętości był powyżej 1,4.
Żródło

KM

Spadek

Typ
koryta

0,00618
0,00777
0,00777
0,00777
0,00618
0,00777
0,00777
0,00777

F*
F*
C*
F*
D
C*
C*
C*

Powyżej kaskady koryto potoku Krzczonówka jest rozplecione (typ D), natomiast
poniżej mogłoby być meandrujące (typ C), gdyby współczynnik krętości był
powyżej 1,4. Mimo to wydaje się możliwe zatrzymanie wcinania się koryta
potoku i przywracanie stanu równowagi dynamicznej przy zachowaniu niskiego
współczynnika krętości, poprzez zwiększenie wysokości i uzupełnienie dużych
frakcji w uziarnieniu bystrzy. Klasyfikacja Rosgena dla przekroi z opracowania
p.n. Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Raby,
jako integralnego elementu studium ochrony przeciwpowodziowej [13] wskazuje
na koryto wcięte (typ F).
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Przebudowa kaskady potoku Krzczonówka
w Krzczonowie

Dla umożliwienia przechodzenia ryb przez przebudowaną kaskadę w
Krzczonowie konieczne jest jak największe obniżenie pierwszego (górnego)
stopnia kaskady oraz zachowanie rzędnej przelewu z basenu wypadowego poniżej
dolnego stopnia. Pośrednie stopnie powinny być obniżone do rzędnych
przedstawionych w poniższej tabeli:
Tabela 14. Krzczonówka – rzędne zapory w Krzczonowie
Stopień

2+520(G)
1+900(P)
0+800(D)
Próg basenu
wypadowego
Rzędna linii
nurtu poniżej
basenu
wypadowego

Rzędna według

Pożądana rzędna
w linii nurtu po
korekcie

Dokumentacji
Opracowania
powykonawczej [13]
[14]
350,00
349,93
348,10
348,60
347,50
347,40
346,90
346,30
346,30
345,70

Obniżenie

-1,90
-1,10
-0,50
istniejący

345,37

Ponieważ pomiędzy górnym, pośrednim i dolnym stopniem nie ma basenów
wypadowych, konieczne jest obniżenie istniejącego oskałowania dla wytworzenia
basenów wypadowych pomiędzy stopniami. Poniżej basenu wypadowego
konieczne jest uzupełnienie obrukowania bystrza wykonane tym samym
materiałem i w tym samym spadku, jak na innych bystrzach uformowanych w
potoku Krzczonówka.
7.5

Przebudowa nieczynnej zapory na potoku
Trzebuńka w Stróży

Zapora w Stróży powstała jako zapora elektrowni wodnej, a następnie została
podwyższona i przebudowana uzyskując funkcję zapory przeciwrumowiskowej.
Wobec braku aluwiów w przyujściowym odcinku potoku Trzebuńka i w rzece
Rabie zapora utraciła rację swojego istnienia. Jej stan techniczny jest
przedawaryjny, szczególnie w części przyległej do nasypu drogowego. Obniżenie
zapory spowoduje odtworzenie ciągłości potoku i umożliwienie migracji żyjących
w nim organizmów. Zapora powinna być zamieniona na bystrze o ukształtowaniu
i spadku odpowiednim dla zapewnienia prędkości wody, pozwalającej na łatwe
pokonanie bystrza przez migrujące organizmy przy niskich i średnich stanach
wody w potoku. Jednocześnie, bystrze powinno być dopasowane do otoczenia
pod względem estetycznym i używanego materiału, bez konieczności
konstruowania stopni w miejsce usuwanej zapory.
Koryto potoku powyżej zapory jest żwirowe, z niewielką terasą zalewową.
Poniżej zapory jest wcięte, z dnem skalnym z niewielką ilością kamieni i żwiru, z
widoczną erozją boczną brzegu lewego i prawego. Uziarnienie zachowanych
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żwirów poniżej zapory wskazuje na to, że materiał denny zakumulowany powyżej
zapory nie będzie w stanie utrzymać się w korycie skalnym. Dla przechwycenia
żwirów zalegających powyżej zapory podczas jej obniżania konieczne jest więc
uformowanie odpowiednio rozmieszczonych bystrzy o właściwie dobranym
uziarnieniu, gdyż w przeciwnym przypadku żwiry te zostaną wymiecione
bezpośrednio do rzeki Raby podczas nawet niewielkiego wezbrania.
Tabela 15. Trzebuńka – uziarnienie żwirów odsypów
Przekrój
Górny,
strefa cofki
kaskady

KM
0+820

D50
54 mm

D84
100 mm

Dolny, dno
skalne,
częściowo
kamienisto
-żwirowe

0+275

90 mm

190 mm

Zdjęcie

Klasyfikując obecne koryto Trzebuńki według typologii Rosgena podano wyniki
obliczenia jego parametrów w poniższej tabeli:
Tabela 16. Trzebuńka – parametry koryta wg typologii Rosgena
KM

Dolny
0+275
Górny
0+820

Wskaźnik
wcięcia
F/W

Stosunek
W/d

Współcz.
krętości

1,04

5,89

1,05

1,70

17,82

1,05

Spadek

Typ
koryta

Przed
Po
Przed
Po
obniżeniem obniżeniu obniżeniem obniżeniu
zapory
zapory
zapory
zapory
0,00578
0,01000
A
A
0,00644

0,01081

B

B lub A

Ustalono najniższą możliwą rzędną obniżenia zapory na poziomie 305,20 m
(o 4,00 m niższą niż obecnie) w nurcie koryta, co spowoduje zwiększenie
średniego spadku koryta potoku powyżej zapory, na odcinku do kilometra 1+330
(wypad progu wodowskazu w Stróży), do około 0,011.
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Tabela 17. Trzebuńka – rzędne zapory w Stróży
Miejsce

Korona
zapory
Przekrój
dolny zapory
Przekrój przy
moście

KM

Rzędna według

Pożądana rzędna
w linii nurtu po
korekcie

0+437

Dokumentacji
projektowej
[15]
309,19

Opracowania
[13]
309,11

305,20

0+412

302,65

301,70

303,95

0+097

-

299,88

300,80

Poniżej obniżonej zapory spadek koryta powinien być taki, żeby utrzymać się
mogła konstrukcja bystrza z głazów o wymiarach wystarczających dla
zabezpieczenia przed erozją przy średniej prędkości wody do 4 m/s. Ponieważ
koryto jest wcięte w takim stopniu, że cała woda wezbraniowa będzie
przenoszona przez koryto bez rozlewania się na terasę zalewową, należy
uwzględnić przepływ wody stuletniej, a wtedy spadek koryta na dolnym odcinku
nie powinien być większy niż 0,01.
Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że przebudowa zapory w Stróży
powinna w efekcie doprowadzić do zamiany zapory o przelewie na wysokości
około 309 m na bystrze o długości 35 m, spadku około 4%, o rzędnych linii nurtu
305,20 m do 303,95 m, oraz bystrze powyżej mostu drogowego, o wysokości
około 0,9 m i długości 25 m. Ze względu na moc strumienia w rozpatrywanym
fragmencie koryta, bystrza te muszą być trwałymi budowlami hydrotechnicznymi.
Pomiędzy te budowle należy w odstępach około 100 m ułożyć dodatkowe bystrza
z głazów na istniejącym skalnym dnie, dla zatrzymania żwirów w korycie potoku
podczas przebudowy zapory. Głazy o wymiarach 450 do 750 mm (średnio
600 mm) powinny być ciasno ułożone na długości około 15 m koryta i zasypane
warstwą rumoszu skalnego z kamieniołomu o grubości około 0,3 m, co ma na
celu odtworzenie naturalnych bystrzy pomiędzy budowlami wzniesionymi w
miejsce obniżanej zapory.
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8

Zakres koniecznych prac projektowych

8.1

Korytarz swobodnej migracji rzeki Raby oraz
koryto potoku Krzczonówka

Wyznaczenie granic obszaru swobodnej migracji koryta, który może być
ustanowiony na podstawie niniejszego opracowania, jest zabiegiem
planistycznym – a nie budowlanym – zamierzenie to nie wymaga wykonywania
budowli, które musiałyby być przedmiotem projektowania. Wszystkie niezbędne
działania w korytarzu ograniczyłyby się do „miękkich”, wchodzących w zakres
utrzymania wód11 , gospodarowania zielenią w terenach nadbrzeżnych oraz
wypłacania odszkodowań za grunty trwale zajęte przez wody płynące (na
podstawie art. 17 ustawy Prawo Wodne). Część prywatnych gruntów zajęta trwale
przez dwa lata przez wody płynące może być przejęta przez RZGW bez
odszkodowania.
Niemniej jednak, konieczne jest wykonanie dokumentu w postaci wytycznych
określającego zasady ochrony granicy obszaru swobodnej migracji koryta rzeki
Raby oraz uzupełniania wysokości koron naturalnych bystrzy koryta potoku
Krzczonówka. Wytyczne te miałyby określać:
•

zabezpieczenie przeciwerozyjne granicy obszaru swobodnej migracji
koryta poprzez zasypanie wyboi rumoszem skalnym, oraz
zadrzewienie strefy nadbrzeżnej;

•

zabezpieczenie granic obszaru swobodnej migracji koryta poprzez
nasadzenia grądów;

•

ustabilizowanie węzłów koryta rozplecionego poprzez częściowe
przetamowanie rumoszem skalnym roztok zbliżających się do granic
korytarza swobodnej migracji;

•

zasady umieszczania rumoszu skalnego jako korekty wysokości
naturalnych bystrzy koryt aluwialnych.

Wdrożenie tych wytycznych byłoby przedmiotem projektu Tarliska Górnej Raby.
Instytucja wykonująca wytyczne musiałaby wykazać się dobrą znajomością
praktycznych zastosowań geomorfologii fluwialnej oraz doświadczeniem w
zakresie praktycznego utrzymania rzek górskich w Europie.
Realizacja projektu nie wpłynie zasadniczo na zasięg wód powodziowych. Przy
odzyskiwaniu dynamicznej równowagi koryta Raby długość erodowanych
brzegów będzie raczej podlegała zwiększeniu, natomiast Krzczonówki
zmniejszeniu.

11

Utrzymanie wód traktowane jako regulacja wód wymaga posiadania pozwolenia
wodnoprawnego na prowadzenie robot. Nie wymaga natomiast posiadania projektu technicznego,
decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę, o ile nie wymaga wykonywania budowli
hydrotechnicznych.
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Przebudowa kaskady potoku Krzczonówka w
Krzczonowie

Kaskada potoku Krzczonówka w Krzczonowie w całości leży na terenie będącym
we władaniu RZGW. Obniżenie progów kaskady będzie miało charakter
przebudowy i w związku z tym wymagany będzie projekt przebudowy zgodny z
wymaganiami Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20.12.1996r. W sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budowle gospodarki wodnej i ich usytuowanie [22],
wykonany przez uprawnionego projektanta. Na wykonanie robót będzie potrzebne
posiadanie decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego oraz wykonanie
zgłoszenia budowlanego. Projekt będzie mógł być wykonany przez projektanta
uprawnionego w zakresie budowli hydrotechnicznych.
Po obniżeniu korony zapory zasięg wód powodziowych powyżej zapory ulegnie
zmniejszeniu, a poniżej zapory nie ulegnie zasadniczej zmianie.
8.3

Przebudowa zapory w Stróży

Wykonanie przebudowy zapory w Stróży będzie obejmowało obniżenie korony
przelewu zapory o około 4 m, wykonanie od tego miejsca konstrukcji bystrza o
długości około 35 m z głazów osadzonych w betonie (na fundamencie
betonowym lub w postaci tak zwanego „grouted rock”12 ), oraz dodatkowe
wybudowanie bystrza z głazów osadzonych w betonie w okolicy mostu
drogowego przy ujściu potoku Trzebuńka. Pomiędzy tymi budowlami, które
konieczne są dla ustalenia niewielkiego średniego spadku przyujściowego odcinka
potoku (0,010), powinny znaleźć się 2 bystrza z głazów zaklinowanych rumoszem
skalnym. Bystrza te mają umożliwić zatrzymanie w przyujściowym odcinku
potoku materiału dennego zakumulowanego dotychczas powyżej
przebudowywanej zapory.
Projekt będzie miał charakter regulacji potoku na odcinku od zapory do mostu
drogowego, z uwzględnieniem wpływu tej regulacji na odcinek od zapory do
wypadu z basenu progu wodowskazu w Stróży w km 1+330 potoku Trzebuńka.
Zapora i potok poniżej zapory w całości leżą na gruntach we władaniu RZGW,
powyżej zapory przebieg potoku odbiega nieznacznie od granic własności skarbu
państwa.
Na wykonanie robót będzie potrzebne posiadanie decyzji środowiskowej,
pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę. Projekt będzie mógł
być wykonany przez projektanta uprawnionego w zakresie budowli
hydrotechnicznych.
Zasadniczym uwarunkowaniem regulacji potoku Trzebuńka jest nie usuwanie
zadrzewienia brzegów i skarp potoku oraz zabezpieczenie przejścia gazociągu
poniżej dna koryta potoku. Zamierzenie nie będzie miało wpływu na zasięg wód
powodziowych. Poniżej przebudowanej zapory nastąpi akumulacja
gruboziarnistych osadów zmniejszająca tendencję do erozji brzegowej, a powyżej
zapory koryto będzie erodujące w odłożonych aluwiach z XX wieku.

12

HEC-11, Federal Highway Administration
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Zestawienie przewidywanej ilości róbót
utrzymaniowych i hydrotechnicznych

W poniższej tabeli zestawiono oszacowanie przewidywanych ilości robót w
poszczególnych zamierzeniach inwestycyjnych:
Tabela 18. Zestawienie ilości robót utrzymaniowych i hydrotechnicznych
Lokalizacja
Rodzaj robót
Korytarz swobodnej R1. rozbiórka stalowych siatek zbędnych
migracji rzeki Raby: umocnień brzegowych, km 88+200 –
150m, km 87+600 – 360m (brzeg lewy),
km 86+600 – 200m (brzeg prawy),
R2. nasyp zagęszczany z rumoszu
skalnego (z kamieniołomu) o wymiarach
555 m x 6 m x 0,6 m, km 86+700, brzeg
prawy,
R3. nasyp zagęszczany z rumoszu
skalnego (z kamieniołomu) o wymiarach
41 m x 30 m x 0,5 m, km 88+680,
R4. wykop z przemieszczeniem materiału
żwirowego, km 88+680
R5. wykop dla połączenia starych koryt
rzeki z małymi dopływami Raby
Koryto potoku
K1. nasyp zagęszczany z rumoszu
Krzczonówka –
skalnego (z kamieniołomu), 14 miejsc,
uzupełnienie
długość 30 m, wysokość 0,5 m do 0,0 m,
wysokości koron
szerokość 19 m
naturalnych bystrzy
Przebudowa
K2. wyburzenie murów betonowych
kaskady potoku
K3. wyburzenie obrukowania basenów
Krzczonówka w
wypadowych
Krzczonowie
K4. uzupełnienie głazów dla wypełnienia
basenów wypadowych
Przebudowa
T1. wyburzenie murów betonowych
nieczynnej zapory
T2. wypełnienie kawern w murach
na potoku
oporowych betonem
Trzebuńka w Stróży T3. wykonanie bystrza z głazów
osadzonych w betonie, w technice
„grouted rock”, długość 35 m, grubość 1
m, szerokość 20 m
T4. wykonanie bystrza z głazów
osadzonych w betonie, w technice
„grouted rock”, długość 25 m, grubość
0,9 m, szerokość 20 m
T5. wykonanie 2 bystrzy w technice
głazy klinowane rumoszem skalnym, 15
x 0,9 x 15 x 2
T6. Uzupełnienie materiału żwirowego w
rejonie wodowskazu w Stróży

Jednostka Ilość
mb
710

m3

2000

m3

610

m3

300

m3

500

m3

1500

m3
m3

98
140

m3

520

m3
m3

60
10

m3

700

m3

450

m3

390

m3

210
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STAAND Sp. z o.o., Dokumentacja projektowa p.n. Remont zapory
przeciwrumowiskowej na potoku Krzczonówka w km 2+440, grudzień
1995r.

[15]

STAAND Sp. z o.o., Dokumentacja projektowa p.n. Remont i odbudowa
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[16]
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[17]

EN 14614:2004, PN-EN 14614:2008 – Jakość wody. Wytyczne do oceny
hydromorfologicznych cech rzek;

[18]

ISO 9195:1992(E) – Liquid flow measurements in open channels –
Sampling and analysis of gravel bed material;

[19]

Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 z późniejszymi zmianami;

[20]

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/EC z dnia 23 października 2000;

[21]

Dyrektywa Powodziowa 2007/60/WE z dnia 23 października 2007;

[22]

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i
Leśnictwa z dnia 20 grudnia 1996 W sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich
usytuowanie (Dz.U.1997.21.111).

[23]

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dn. 21.05.1992r. w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny (Dz.U. L 206 z
22.7.1992) ze zmianami
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Rysunki
OL2-001-1 Trzebuńka. Plan sytuacyjny (podkład mapa zasadnicza)
OL2-003-1 Trzebuńka. Istniejąca zapora – widok z góry
OX2-001-1 Trzebuńka. Przekrój przez istniejącą zaporę i bystrze
OX2-002-1 Trzebuńka. Profil podłużny
OX2-003-1 Trzebuńka. Przekrój poprzeczny koryta w km 0+275
OX2-004-1 Trzebuńka. Przekrój poprzeczny koryta w km 0+820
OL3-001-1 1 z 2 Krzczonówka. Plan sytuacyjny (podkład mapa zasadnicza)
OL3-001-1 2 z 2 Krzczonówka. Plan sytuacyjny (podkład mapa zasadnicza)
OL3-003-1 Krzczonówka. Istniejąca zapora – widok z góry
OX3-001-1 Krzczonówka. Przekroje przez istniejącą zaporę
OX3-002-1 Krzczonówka. Przekrój poprzeczny koryta w km 2+520
OX3-003-1 Krzczonówka. Przekrój poprzeczny koryta w km 1+847
OX3-004-1 Krzczonówka. Przekrój poprzeczny koryta w km 1+195
OX3-005-1 Krzczonówka. Przekrój poprzeczny koryta w km 0+800
OX3-006-1 Krzczonówka. Przekroje przez proponowane bystrze
OL4-001-1 1 z 2 Raba. Plan sytuacyjny (podkład mapa zasadnicza)
OL4-001-1 2 z 2 Raba. Plan sytuacyjny (podkład mapa zasadnicza)
OS4-001-1 Raba. Granica swobodnej migracji koryta
OX4-001-1 Raba. Przekrój poprzeczny koryta w km 87+086
OX4-002-1 Raba. Przekrój poprzeczny koryta w km 87+537
OX4-003-1 Raba. Przekrój poprzeczny koryta w km 88+051
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Zdjęcia rzeki Raby zostały wykonane przez Łukasza Ślusarczyka w lipcu 2010r.
(http://prognoza.republika.pl/po_powodzi/index.html) na zlecenie firmy Ove Arup &
Partners International Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce.

A

Wybrane zdjęcia rzeki Raby – lipiec 2010r.

A.1

Ujście potoku Krzczonówka

A.2

Umocnienia brzegowe do rozbiórki powyżej ujścia potoku Krzczonówka
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A.3

Zakole Raby powyżej ujścia potoku Krzczonówka

A.4

Odcinek rozplecionego koryta Raby – łacha z nagromadzeniami grubego
rumoszu drzewnego
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A.5

Odcinek rozplecionego koryta Raby poniżej wychodni podłoża skalnego

A.6

Wychodnie podłoża skalnego poniżej ujścia potoku Lubieńska, łacha
żwirowa w środku rozplecionego koryta
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A.7

Ujście potoku Lubieńka

A.8

Rozplecione koryto poniżej mostu w Lubniu – przekształcanie szczytowej
części łachy żwirowej w wyspę (kępę) z zakrzaczeniami wierzbowymi
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A.9

Wychodnie skalnego podłoża poniżej ujścia Lubieński

A.10

Łachy korytowe na prostym odcinku koryta rzeki Raby
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Kosztorys zamierzeń inwestycyjnych

B
Pozycja wg
Planu
nakładów

1

2

Jednostka
Nazwa
Ilość
3
4

Wartość (netto
bez VAT)
PLN
6

Cena
jedn. PLN
5

Ogółem
2
2.1
2.1.1

Usuwanie przeszkód powodujących fragmentację
doliny
Przebudowa nieczynnej zapory na potoku Trzebuńka
w Stróży
Wykonanie tymczasowej nawierzchni dla dojazdu sprzętu
do potoku
Rozebranie konstrukcji zapory w Stóży
Przemieszczenie za pomocą koparki gruzu powstałego z
rozbiórki w miejsce wyznaczone wg projektu
Wykonanie projektowanego spadku dna potoku powyżej
obniżanej zapory
Wypełnienie przestrzeni pomiędzy bystrzami żwirem
uzyskanym z formowania dna potoku
Wywiezienie lub przemieszczenie pozostałego urobku na
odległość do 1 km
Wykonanie 2 bystrzy z głazów osadzonych w betonie
(grouted rock) - tylko ułożenie głazów
Dostawa głazów z kopalni Tenczyn (odl.17 km)
Wykonanie 2 bystrzy z głazów osadzonych w betonie
(grouted rock) - tylko wypełnienie przestrzeni między
głazami betonem

1 783 682

934 510

534 726

652 365

33

2 468

3 011

m3

60

600

36 000

43 920

m3

50

25

1 250

1 525

m3

2910

32

93 120

113 606

m3

279

32

8 928

10 892

m3

2421

12

29 052

35 443

m3

723

50

36 150

44 103

t

1664

48

79 872

97 444

m3

389

450

175 050

213 561

2.1.10 Wypełnienie betonem kawern w murach oporowych

m3

10

650

6 500

7 930

Wykonanie 2 bystrzy z głazów klinowanych rumoszem
2.1.11
skalnym - ułożenie głazów

m3

390

50

19 500

23 790

t

897

48

43 056

52 528

m3

210

18

3 780

4 612

231 266

282 145

2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9

2.1.12 Dostawa głazów i rumoszu z kopalni Tenczyn (odl.17 km)
2.1.13

Wykonanie bystrza z głazów klinowanych rumoszem
skalnym -zasypanie rumoszem skalnym

Przebudowa kaskady potoku Krzczonówka w
Krzczonowie
Rozebranie muru betonowego kaskady i wyburzenie
2.2.1
obrukowania basenów wypadowych
Przemieszczenie za pomocą koparki gruzu powstałego z
2.2.2
rozbiórki w miejsce wyznaczone wg projektu
Uzupełninie obrukowania bystrza poniżej basenu
2.2.3
wypadowego zagęszczonym rumoszem skalnym
2.2

2.2.4 Zakup i dostawa rumoszu skalnego
Zabezpieczenie skrajów dolin i odtworzenie łach
żwirowych
Zabezpieczenie granic korytarza swobodnej migracji
4.1
rzeki Raby
Rozbiórka stalowych siatek zbędnych umocnień
4.1.1
brzegowych

m3

238

650

154 700

188 734

m3

238

25

5 950

7 259

m3

520

30

15 600

19 032

m3

1196

46

55 016

67 120

1 017 691

1 241 583

458 601

559 493

4.

4.1.2 Wykonanie nasypu z rumoszu skalnego z zagęszczeniem
4.1.3 Dostawa rumoszu skalnego z kopalni Tenczyn
4.1.4 Wykop z przemieszczeniem materiału żwirowego
4.1.5

4.4

765 992

75

2.1.3

4.2

2 176 093

m2

2.1.2

4.3

Wartość (brutto z
VAT)
PLN
7

Wykop dla połączenia starych koryt rzeki z małymi
dopływami Raby
Uzupełnienie wysokości koron naturalnych bystrzy
potoku Krzczonówka
Wymiana gruntu na skalisty na długości 0,13km
Dostarczenie żwiru w wybrane miejsca, 500 m3
rocznie przez 5 lat

m

710

25

17 750

21 655

m3

2610

45

117 450

143 289

t

6003

48

287 901

351 239

m3

300

60

18 000

21 960

m3

500

35

17 500

21 350

m3

1500

160

240 090

292 910

m3

800

130

104 000

126 880

m3

2500

86

215 000

262 300
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