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58. Zjazd PTG 

FORMO W ANIE SIĘ I CHARAKTER WEZBRAŃ , . 
DWUMAŁYCH RZEK O ROZNYM STOPNIU 

ZURBANIZOWANIA ZLEWNI , 
NA PRZYKŁADZIE SOKOŁOWKI 

I DZIERŻĄZNEJ 

Zarys treści: W opracowaniu przedstawiono rolę przekształcenia .środowiska 

w kształtowaniu odpływu rzecznego z małych zlewni położonych w obrębie aglomeracji 
łódzkiej. Jedną z takich rzek jest Sokołówka, płynąca w północnej części Łodzi. 
Przeanalizowano kilka różnych przypadków reakcji jej zurbanizowanej zlewni na 
zasilanie. Dla porównania zamieszczono dane pochodzące z podmiejskiej zlewni 
Dzierżąznej- reprezentującej warunki naturalne, typowe dla regionu łódzkiego. 

Słowa kluczowe: antropopresja, odpływ rzeczny, wezbranie, zlewnia miejska 

Wprowadzenie 

Działalność człowieka wywiera wpływ na niemal wszystkie elementy środo
wiska fizycznogeograficznego. Oddziaływanie to jest szczególnie wyraźne 

w obrębie aglomeracji miejskich, gdzie stopień przekształcenia naturalnych cech 
obszaru jest największy. Wpływ ten przejawia się także w odniesieniu do 
warunków krążenia wody na obszarze zurbanizowanym, bowiem antropopresji 
ulega większość czynników kształtujących odpływ rzeczny. 

Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej ma bezpośredni wpływ na warunki 
życia ludności. W XXI w. miasta coraz częściej stają się przedmiotem zainte
resowania współczesnej hydrologii. Badania interakcji człowiek-środowisko 
wodne prowadzone są w Polsce już od wielu lat, na różnych płaszczyznach . 

Znane są opracowania dotyczące ilościowych i jakościowych zmian obiegu 
wody m.in. na terenie miast Górnego Śląska, Warszawy, Poznania, Lublina, 
Krakowa i Kielc. 



326 Adam Bartnik, Piotr Moniewski 

Większość dużych miast w Polsce leży nad rzekami tranzytowymi, co jest 
konsekwencją ich lokacji i historycznego rozwoju. Rozpatrywanie wpływu 
przekształcenia środowiska w mieście na zmiany obiegu wody jest bardzo 
trudne, bowiem granice administracyjne miast nie pokrywają się z granicami 
jednostek hydrograficznych dużych rzek, a obszary alimentacji leżą zwykle poza 
strefą zurbanizowaną. Tymczasem, charakter obszaru zasilania determinuje 
reżim rzeki, który w warunkach naturalnych jest wypadkową oddziaływania 
warunków klimatycznych, geologicznych, ukształtowania powierzchni oraz 
pokrycia zlewni. Modyfikacje pierwotnych cech środowiska przyrodniczego, 
choć w różnym stopniu, występują na terenie wszystkich dużych i średnich 
miast Polski (m.in. Czaja 2002; Nowicka 2002; Gutry-Korycka 2003; Ciupa 
2009). 

Obszar i metody badań 

Zakłócenie przyrodniczo uwarunkowanej relacji pomiędzy opadem a odpły
wem ze zlewni jest szczególnie widoczne w przypadku zlewni silnie prze
kształconych przez człowieka. Aglomeracja łódzka jest tu, pod pewnymi 
względami, obszarem wyjątkowym. Wyróżnikiem Łodzi jest położenie na dziale 
wodnym I rzędu, pomiędzy dorzeczami Odry i Wisły, nadające sieci hydro
graficznej charakter decentryczny. Obszar miasta jest odwadniany przez szereg 
małych, autochtonicznych cieków, przez co wpływ przekształcenia środowiska 
na ich reżim jest tu bardzo wyraźny . Wody tych drobnych strumieni stały się w 
XIX w. podstawą przemysłowego rozkwitu Łodzi, napędzając maszyny 
pierwszych fabryk włókienniczych . Zmiany zagospodarowania ich zlewni po
czątkowo ograniczały się do stopniowego przekształcania powierzchni leśnych 
w obszary użytkowane rolniczo. Doliny rzeczne przegradzano zaporami w celu 
piętrzenia wody w licznych zbiornikach. W miarę nasilania procesu urbanizacji, 
coraz większą rolę odgrywały elementy sztuczne, przez co większemu zakłó
ceniu ulegał dotychczasowy reżim rzeki. W niektórych zlewniach miejskich sieć 
rzeczna została całkowicie skanalizowana i odcięta od zasilania podziemnego. 
W skrajnych przypadkach zlewnie pozbawione naturalnej retencji stały się wy
łącznie odbiornikami wód deszczowych. 

Spośród kilkunastu cieków płynących w regionie łódzkim wybrano zlewnię 
rzeki Sokołówki, która jest przykładem obszaru silnie przekształconego przez 
człowieka. Specyfikę obiegu wody w tej zlewni porównano z warunkami krążenia 
wody w zlewni Dzierżąznej. Zarówno Sokołówka, jak i Dzierżązna położone są w 
zlewni Bzury, w odległości kilku kilometrów od siebie, w zasięgu oddziaływania 
zjawisk urbanizacyjnych o różnym charakterze i stopniu zaawansowania (ryc. 1). 
Pierwotnie, obie jednostki hydrograficzne charakteryzowały się podobnymi 
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warunkami fizycznogeograficznymi. Dziś różnią się bardzo istotnie sposobem 
użytkowania powierzchni, a co za tym idzie- siłą antropopresj i. 
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Ryc. l. Lokalizacja badanych zlewni 
Źródło: opracowanie własne 

Warunki naturalne obu zlewni można było kiedyś uznać za typowe dla mezo
regionu Wzniesień Łódzkich. Powierzchnie są tu odwadniane przez sieć 

niewielkich strumieni płynących wyraźnie zaznaczonymi dolinami. Wśród 

utworów powierzchniowych dominują piaski i żwiry fluwioglacjalne oraz gliny 
zwałowe zlodowacenia warty. Roczna suma opadów w regionie wynosi 600-
650 mm. 

Zlewnia Sokołówki po przekrój w Sokołowie ma wydłużony kształt i znaj
duje się w północnej części miasta. Zajmuje ona powierzchnię 19,2 krn2

, a dłu
gość głównego cieku wynosi 11,8 km. Dolina Sokołówki jest wyraźnie wcięta, 
przeciętny spadek zlewni wynosi 17,5 %o, a deniwelacja w jej obrębie przekra
cza 80m. Utwory słaboprzepuszczalne występują głównie w środkowej i górnej 
części zlewni, w dolnej zaś przeważają osady piaszczyste. Sokołówka jest 
pierwszą z łódzkich rzek, które objął projekt renaturyzacji. Działania w tym 
zakresie stały się możliwe dzięki uczestnictwu miasta w projekcie SWITCH 
(Sustainable Water Management Improves Tomorrow's Cities' Health- Zinte
growane Zarządzanie Wodą a Zdrowie w Mieście Jutra) realizowanym pod 
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auspicjami UNESCO. W ramach tego projektu, badania prowadzone przez 
Katedrę Hydrologii i Gospodarki Wodnej od 2007 r. są realizowane we współ
pracy z Centrum Ekohydrologii PAN oraz Wydziałem Komunalnym Urzędu 
Miasta Łodzi (Bartnik i in. 2008). 

Zlewnia Dzierżąznej zamknięta wodowskazem w Swobodzie zajmuje dwu
krotnie większy obszar niż zlewnia Sokołówki- 42,9 km2

• Jej powierzchnia jest 
stosunkowo słabo przekształcona przez człowieka i w dużym stopniu zachowała 
dotąd swój naturalny charakter, ściśle związany z cechami fizycznogeogra
ficznymi regionu. Duże znaczenie dla warunków infiltracji mają piaszczysto
-żwirowe osady sandru grotnicko-lućmierskiego, o bardzo wysokiej przepusz
czalności. Osadów trudno przepuszczalnych i powierzchni antropogenicznych 
jest tu stosunkowo niewiele. W użytkowaniu powierzchni przeważają grunty 
orne oraz lasy (ryc. 2). Do sztucznej sieci odwodnieniowej należy zaliczyć 

jedynie rowy odwadniające autostradę A2 oraz kolektor odprowadzający wody 
deszczowe z terenu Zgierza (Jokiel 2002). 

Sokołówka Dzierżązna 
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l -lasy, 2- tereny zielone, 3- sady, ogródki działkowe, 4- grunty orne, 5- łąki, 

pastwiska, 6 - nieużytki, 7 - zabudowa mieszkalna i przemysłowa, 8 - wody 

Ryc. 2. Struktura użytkowania terenu w badanych zlewniach 
Źródło : opracowanie własne 

W zlewni Sokołówki, ingerencja człowieka w środowisko w krótkim czasie 
doprowadziła do głębokiego przekształcenia jej pierwotnych cech. Koryta 
Sokołówki oraz jej jedynego dopływu- Brzozy, zostały zamienione w betonowe 
żłoby, częściowo przykryte od góry i włączone do sieci kanalizacji deszczowej . 
Jej długość jest na tym obszarze ponad trzykrotnie większa niż długość natu
ralnej sieci rzecznej. Górna część zlewni jest gęsto zabudowana osiedlami 
domów jednorodzinnych, natomiast w środkowej części dominuje zabudowa 
przemysłowa. Naturalne osady, charakteryzujące się z reguły dobrą wodoprze
puszczalnością, zostały przykryte warstwą antropogenicznego nadkładu (gruz, 
szlaka, asfalt, beton), o zmiennych warunkach filtracyjnych. Jedynie dolna część 
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zlewni zachowała podmiejski charakter, ze znacznym udziałem użytków rolnych 
(ryc . 2) . 

Obie zlewnie są objęte stałym monitoringiem hydrologicznym w ramach badań 
prowadzonych przez KHiGW UŁ. W zamykających je przekrojach zainstalowane 
są urządzenia do ciągłej rejestracji natężenia przepływu (Sokołów) lub stanów 
wody (Swoboda), a na terenie obu jednostek hydrograficznych działają automa
tyczne stacje meteorologiczne. Rejestracja opadu i odpływu z częstością 15 minut 
umożliwiła sporządzenie precyzyjnych hydrogramów przepływu i identyfikację 
kształtu wezbrań. 

Analiza wezbrań pozwala na wyodrębnienie tych elementów środowiska geo
graficznego zlewni, które determinują warunki formowania się odpływu . Poza 
czynnikami meteorologicznymi, kluczowe znaczenie dla przebiegu wezbrań ma 
kształt i wielkość zlewni, jej nachylenie, przepuszczalność podłoża i pokrycie 
terenu. Zależą od nich czas trwania wezbrania, jego objętość, a także wysokość 
kulminacji i czas jej osiągnięcia. Parametry teoretycznego hydrogramu odpływu 
oraz sposób ich ustalania bądź obliczania przedstawiono na rycinie 3. 

- Vc 
Q,r- 3600 ·t' 

1000· Qmax 
qmax = A ' 

C - VJJ ·100, [%] 
B -!OOO·A-P c 

C = Vc ·100 [%] 
c 1000·A-P ' c 

W8 =(1- ~; }wo, [%] 

A- Powierzchnia zlewni [km2
]; Pc- suma opadów poprzedzających wezbranie 

(wraz z pokrywą śnieżną); PE- opad efektywny; t- czas trwania wezbrania; ts- czas 
wznoszenia fali; t0 - czas opadania fali; Qmax- maksymalny przepływ wezbrania; 

Q,r - średni przepływ wezbrania; qmax- maksymalny odpływ jednostkowy wezbrania; 
q,r- średni odpływ jednostkowy wezbrania; V8 - objętość odpływu bezpośredniego; 

C8 - współczynnik odpływu bezpośredniego wezbrania; V c- objętość odpływu 

całkowitego; C c- współczynnik odpływu całkowitego wezbrania; W8 - współczynnik 

zasilania podziemnego wezbrania 

Ryc. 3. Charakterystyki wezbrań 
Żródło: A Ciepielowski 1987; M. Ozga-Zielińska, J. Brzeziński 1994; 

A Byczkawski 1996 
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W celu oceny wpływu urbanizacji na odpływ rzeczny dokonano analizy po
równawczej kilku wezbrań, jakie wystąpiły w roku hydrologicznym 2009 w obu ba
danych zlewniach jednocześnie. W formowaniu wezbrań zasadniczą rolę odgrywa 
oczywiście natężenie i czas trwania opadów. Dlatego spośród wszystkich zano
towanych epizodów wezbraniowych wybrano tylko te o jednoznacznie określonej 
genezie i zbliżonej sumie opadów (na rycinie 4 zamieszczono natężenie opadów 
w zlewni Sokołówki). Podstawowe parametry fal wezbraniowych obliczone dla 
każdego z nich zestawiono w tabeli l. Obliczono również maksymalne i średnie 
odpływy jednostkowe, a także współczynniki odpływu bezpośredniego i całkowi
tego oraz współczynnik zasilania podziemnego w trakcie wezbrań. 

Wyniki 

W celu wykrycia podobieństw i różnic w reakcji obu zlewni na zasilanie, 
przeanalizowano cztery przypadki wezbrań. Przykładem wezbrania zimowego są 
dwa następujące po sobie zdarzenia, które wystąpiły w drugiej dekadzie lutego (ryc. 
4A). Pierwsze z nich miało miejsce 22-25 lutego i było wezbraniem roztopowym 
(OR), wywołanym szybkim wzrostem temperatury powyżej zera, który zapocząt
kował redukcję kiłkunastocentymetrowej pokrywy śnieżnej. Opady deszczu, które 
pojawiły s ię w nocy z 22 na 23 lutego, przyspieszyły jeszcze ten proces. Mimo 
synchronicznego nadejścia roztopów, w obu zlewniach wezbranie to przebiegało 
nieco inaczej . W przekroju Sokołów zaobserwowano dwie fale, których kulminacje 
były przesunięte o ok. 10 godzin w stosunku do dobowego maksimum temperatury. 
Czas koncentracji pierwszej z nich był bardzo krótki i wynosił nieco ponad 4 
godziny, podczas gdy w zlewni Dzierżąznej wzrost przepływów był powolny i trwał 
aż 75 godzin. Warto podkreślić, że w obu przypadkach rozwój wezbrania był 
hamowany przez nocne spadki temperatur. Dopiero trwałe ocieplenie, które poja
wiło się 26 łutego i przyniosło następną falę niewielkich opadów deszczu, wywołało 
kolejne wezbranie roztopowo-opadowe (RO). Warto zaznaczyć, że w zlewni 
Sokołówki było to odrębne wezbranie, natomiast w zlewni Dzierżąznej oba te 
wezbrania nałożyły się na siebie. Ich łączny czas trwania był przy tym dwukrotnie 
dłuższy niż czas wezbrania w zlewni Sokołówki i wynosił 8,5 doby. 

Wezbranie roztopowo-opadowe (RO) charakteryzowało się największą objętoś
cią spośród wszystkich analizowanych wezbrań w odniesieniu do odpływu bezpo
średniego (V8 ) i całkowitego (Vc), a także największym przepływem średnim (Q,,,). 
Przeciętny przepływ Sokołówki w tym czasie wyniósł 0,259 m3·s-', Dzierżąznej zaś 
- 0,387 m3·s·'. Z racji dużego udziału wód roztopowych w ogólnej sumie odpływu, 
współczynnik odpływu bezpośredniego (C8 ) także osiągnął wartości maksymalne 
i wyniósł w obu zlewniach odpowiednio 70 % i 38 %. Współczynnik odpływu 
całkowitego (C c) w zlewni Sokołówki przekroczył wtedy 137 % (ta b. l). 
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Źródło: opracowanie własne 
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Tabela l . Parametry wybranych wezbrań w zlewniach Sokołówki i Dzierżąznej 
w roku hydrologicznym 2009 

331 

Rzeka - przekrój Sokołówka - Sokołów ( 19,2 1 km2
) Dzierżązna - Swoboda (42,9 km2

) 

Data 
23- 25.02- 13-

2-4.08 
27- 22- 25.02- 13-

2- 5.08 
27-

24.02 1.03 15.06 28.08 25.02 2.03 15.06 28.08 

Typ wezbrania OR RO 0 -c ON O-ch OR* RO 0-c ON O-ch 

Pc [mm] 18,1 3,0 25,8 13,3 15 ,9 29,5 4 ,6 13,9 13,4 15 ,9 

PE[mm] 0,41 2,10 1,82 0,46 0,67 0,32 1,75 0,53 0,31 0,09 

t [h] 21 ,50 84,75 58,50 44,25 34,75 82,75 122,50 56,25 72,75 36,00 

ts [h] 4,25 27,00 6,75 32,75 18,75 75 ,00 42,50 20,25 13,00 3,00 

to [h] 17,25 57,75 51,75 11 ,50 16,00 7,75 80,00 36,00 59,75 33,00 

Q..,,. [m3·s·1
] 0,195 0,337 0,441 0,147 0,243 0,261 0,656 0,420 0,231 0,174 

Q;, [m3·s· 1
] 0,137 0,259 0,189 0,075 0,186 0,232 0,387 0,310 0,188 0,153 

q..,", [dm3·s· 1·km'2] 10,17 17,55 22,94 7,66 12,64 6,08 15 ,29 9,79 5,38 4 ,07 

q;, [dm3·s· 1·km'2] 7,13 13,48 9,82 3,89 9,70 5,41 9,03 7,23 4,38 3,58 

Y s [tys. m3
] 7,95 40,37 34,93 8,81 12,83 13,9 1 75,20 22,57 13,38 3,78 

Cs [%] 2,29 70,05 7,05 3,45 4,20 1,10 38, 10 3,78 2,33 0,55 

Y c [tys . m3
] 10,60 79,02 39,73 11 ,91 23,31 68,99 170,76 62,78 49,26 19,89 

Cc[%] 3,05 137,12 8,02 4,66 7,63 5,45 86,53 10,53 8,57 2,92 

W, [%] 25,03 48,9 1 12,08 26,01 44,97 79,83 55,96 64,06 72,83 8 1,00 

Objaśnienia: OR- wezbranie opadowo-roztopowe, RO - wezbranie roztopowo-opa
dowe, 0-c - wezbranie opadowe (front ciepły), ON - wezbranie opadowo-nawalne, 
O-ch - wezbranie opadowe (front chłodny); symbole charakterystyk wezbrań jak na 
rycinie 3. 

* - parametry szacunkowe, ze względu na nałożenie się kolejnego wezbrania 
w zlewni Dzierżąznej . 

Źródło: opracowanie własne. 

Kolejne z analizowanych wezbrań miało miejsce w połowie czerwca 2009 r. 
i było spowodowane przejściem frontu ciepłego (0-c) (ryc . 4B). Opady frontalne 
wystąpiły w obu zlewniach równocześnie, jednak ich suma w zlewni Sokołówki 
(25,8 mm) była niemal dwukrotnie wyższa niż w zlewni Dzierżąznej (13,9 mm). 
Dlatego też objętość odpływu bezpośredniego (V8 ) w zlewni Sokołówki (34,9 tys. 
m3

) była wyraźnie wyższa niż w zlewni Dzierżąznej (22,6 tys. m\ mimo iż 
zlewnia ta jest znacznie większa. W przekroju Sokołów, zarejestrowano wówczas 
największy przepływ kulminacyjny (Qmax) - 0,441 m3·s-1

, wyższy nawet niż prze
pływ Dzierżąznej. Czas jego osiągnięcia (ts) był krótki i wynosił niespełna 7 go-
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dzin, podczas gdy w zlewni Dzierżąznej - ponad 20 godzin. Maksymalny odpływ 
jednostkowy (qmax) ze zlewni Sokołówki wynosił wtedy 22,94 dm3-s-1-km-2 i po
nad dwukrotnie przewyższył odpływ ze zlewni Dzierżąznej. 

Na początku sierpnia wystąpiło wezbranie opadowe-nawalne (ON), wywo
łane deszczem o charakterze konwekcyjnym. Typowe letnie ulewy, o natężeniu 
sięgającym l ,5 mm w ciągu 15 minut, przeszły 2 i 3 sierpnia w godzinach 
wieczornych nad obydwiema zlewniami. Te dwie sekwencje opadów, o łącznej 
sumie przekraczającej 13 mm, znalazły odzwierciedlenie na hydrogramie 
przepływu w postaci dwóch nakładających się fal wezbraniowych (ryc. 4C). 
Tym razem czas potrzebny do osiągnięcia kulminacji wezbrania (ts) w zlewni 
Sokołówki był znacznie dłuższy niż w przypadku Dzierżąznej i wynosił blisko 
33 godziny. Warto przy tym zwrócić uwagę, że przepływy Sokołówki w okresie 
poprzedzającym te opady były bardzo niskie i wynosiły 0,007 m3·s-1

, co 
odpowiada odpływowi jednostkowemu równemu zaledwie 0,38 dm3·s-1-km-2

• 

Natomiast czas opadania fali wezbraniowej (t0 ) wynosił tylko 11,5 godziny i był 
ponad 5 razy krótszy od swego odpowiednika w zlewni Dzierżąznej. 

Ostatnie z prezentowanych wezbrań (O-ch), wywołały opady towarzyszące 
przejściu typowego frontu chłodnego . Suma krótkich, lecz intensywnych desz
czów nawalnych wyniosła w obu zlewniach po niespełna 16 mm. W zlewni Soko
łówki objętość odpływu bezpośredniego (V8 ) była podczas tego wezbrania zdecy
dowanie większa (12,8 tys. m3

) niż w zlewni Dzierżąznej (3,8 tys. m\ Również 
przepływy: kulminacyjny (Qmax = 0,243 m3·s-1

) i średni (Q.,, = O, 186 m3·s-1
) były 

wyższe niż odpowiadające im przepływy Dzierżąznej. Mimo iż wskazany w tabeli 
l czas wznoszenia fali wezbrania Dzierżąznej był krótki (ts = 3 h), to tempo 
wzrostu przepływów Sokołówki było jednak wyraźnie większe (rys. 4D). 
Zdecydowanie wyższy niż w przypadku Dzierżąznej był też przeciętny odpływ 
jednostkowy tej zlewni w czasie wezbrania (q,,). Wynosił on 9,7 dm3·s- 1-km-2

. 

Przedstawione hydrogramy i obliczone charakterystyki wskazują na odmien
ny przebieg wezbrań w ·obu rzekach. Tylko wezbrania opadowe, wywołane 
przejściem frontów atmosferycznych: ciepłego (0-c) oraz chłodnego (O-ch), 
charakteryzowały się podobnym czasem trwania, bowiem w obu zlewniach 
synchronicznie wystąpił opad o podobnym natężeniu. Pozostałe parametry fal 
wezbraniowych wskazująjednak na istotne różnice między obiema zlewniami. 

Mimo iż odmienny przebieg zarejestrowanych wezbrań w pewnym stopniu 
wynika z różnicy w kształcie i rozmiarach obu zlewni, to ich reakcja na zasilanie 
zależy przede wszystkim od struktury użytkowania terenu . Zaobserwowano, że 
podczas kulminacji wezbrań, odpływy jednostkowe w przekroju zamykającym 
zurbanizowaną zlewnię Sokołówki były zawsze wyższe (nawet 3 razy) niż 

w przekroju Swoboda zamykającym zlewnię Dzierżąznej . Różnica dotyczy 
także przeciętnych odpływów jednostkowych w czasie wezbrań . W zlewni Sa
kołówki dochodziły one do 13,5 dm3·s-1·km-2

, podczas gdy w zlewni Dzierżąznej 
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nie przekraczały z reguły 9 dm3·s- 1·km-2
. Warto przypomnieć, że zasadniczą rolę 

w zwiększeniu przepływów wezbraniowych Sokołówki odgrywa system kanali
zacji deszczowej odprowadzający wodę opadową z obszarów zabudowanych, 
zajmujących ponad połowę jej powierzchni (ryc. 2). Duży udział powierzchni 
nieprzepuszczalnych i uszczelnienie koryta na znacznej długości sprawiają też, 
iż obliczony dla wezbrań współczynnik zasilania podziemnego w zlewni 
Sokołówki wynosi średnio tylko 31,4 %, w zlewni Dzierżąznej zaś sięga 70,7 %. 

O skali antropogenicznego przekształcenia odpływu w zlewni Sokołówki 
świadczą także pozostałe wskaźniki. Oszacowany dla trzech analizowanych 
wezbrań letnich opad efektywny (PE) stanowił w tej zlewni średnio 4,9% opadu 
całkowitego (Pc). Był on więc ponad dwukrotnie wyższy niż w zlewni 
Dzierżąznej (2,2% ). Wartości te odpowiadają relacji stwierdzonej przez T. Ciupę 
(2009) w zurbanizowanej zlewni Silnicy (obszar Kielc). Przy tym samym opadzie 
całkowitym, opad efektywny był w zlewni zurbanizowanej dwa razy wyższy niż 
w zlewniach słabo przekształconych przez człowieka. 

Obliczone dla analizowanych wezbrań współczynniki odpływu bezpośrednie
go, w zlewni Sokołówki były 1,5 do 7,6 razy większe niż w zlewni Dzierżąznej . 

Dla porównania, warto przytoczyć, że współczynnik odpływu powierzchnio
wego we wspomnianej zlewni Silnicy był o blisko 77% wyższy niż podobny, 
obliczony dla rolniczo-leśnej zlewni Sufragańca. Zlewnia Silnicy charakteryzuje 
się ponadto kilkakrotnie wyższym odpływem jednostkowym w czasie kulmi
nacji wezbrań, a czas ich koncentracji jest zdecydowanie krótszy (Ciupa 2009). 
Podobne zależności stwierdzono w zlewniach Górnośląskiego Okręgu Przemy
słowego (Czaja 2002), a także na obszarze Mińska Mazowieckiego (zlewnia 
Srebrnej) i Warszawy (zlewnia Potoku Służewieckiego- Nowicka 2002). 

Według A. Ciepielowskiego (1987) o kształcie hydrogramów wezbrań w ma
łych zlewniach mogą decydować czynniki antropogeniczne. Wiadomo, iż hydro
gramy w zlewniach zalesionych lub użytkowanych rolniczo są bardziej płaskie , 

niż w zlewniach zurbanizowanych. Ale skutki urbanizacji są widoczne w zlewni 
Sokołówki także w odniesieniu do czynników meteorologicznych, decydujących 
o przebiegu wezbrań roztopowych. Czas trwania tych wezbrań był krótszy. także 
z uwagi na cieńszą pokrywę śnieżną w mieście i wyższe niż w zlewni 
Dzierżąznej temperatury powietrza, wynikające ze zwiększonego albedo i pod
wyższonej emisji ciepła sztucznego. 

Na koniec warto wspomnieć, że odpływ Dzierżąznej także nie jest zupełnie 
wolny od wpływu antropopresji, choć przejawia się ona w zupełnie innej formie. 

:·Zwraca uwagę fakt, iż w przypadku wezbrań opadowych, reakcja Dzierżąznej na 
·zasilanie następowała o ok. 5 h wcześniej niż początek wezbrania w zlewni 
Sokołówki (ryc. 4B, C, D). Przyczyną są zapewne trzy duże, przepływowe 
zbiorniki wodne usytuowane nieco powyżej przekroju zamykającego zlewnię, 
dzięki którym część opadu jest natychmiast transformowana w odpływ . 
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Obecność stawów w zlewni Dzierżąznej wpływa też na zmniejszenie zmienności 
przepływów i łagodzi przebieg wezbrań, przez co hydrogramy są tu jeszcze 
bardziej wygładzone. Wody deszczowe, które epizodyczne pojawiają się w ujś
ciach kolektorów autostrady A2 i kanalizacji burzowej trafiają do cieków 
powyżej tych zbiorników i nie mają większego znaczenia dla kształtowania 
zmienności odpływu tej rzeki. 

Podsumowanie 

Proces odpływu w zlewniach zurbanizowanych jest bardziej dynamiczny niż 
w zlewniach mało przekształconych przez człowieka, bowiem transformacja 
opadu w odpływ następuje w nich dużo szybciej. Wzrost dynamiki przepływów 
w małych ciekach miejskich wynika z dwóch przyczyn. Po pierwsze - umoc
nienie dna i brzegów koryta rzecznego betonem powoduje niemal całkowite 
odcięcie cieku od zasilania podziemnego, wskutek czego zmniejszeniu ulegają 
przepływy niskie. Jednocześnie, uszczelnienie znacznej części powierzchni 
zlewni powoduje, iż jedynie niewielka ilość wody wsiąka, zasilając zbiorniki wód 
podziemnych. W rezultacie, w okresach bezdeszczowych zwierciadło wód 
podziemnych w strefach jego drenażu obniża się szybko, skutkując długimi 

okresami bezodpływowymi . Jaskrawym przykładem jest tu Sokołówka, która ze 
stale płynącej rzeki, stała się w przeciągu kilkudziesięciu lat ciekiem okreso
wym. W okresach suchych i w czasie zimy, odpływ w górnej części zlewni 
ustaje całkowicie, a odpływ jednostkowy z obszaru całej zlewni (przekrój 
Sokołów) nie przekracza 0,5 dm3·s· 1-km·2

. 

Po drugie, przebudowa koryt cieków miejskich ma na celu przystosowanie 
ich do epizodycznego odprowadzania wód z systemu kanalizacji deszczowej. 
Małe cieki muszą bowiem odbierać wodę z rozległych terenów nieprzepusz
czalnych, których powierzchnia przyrasta w miarę rozwoju przestrzennego 
miasta lub nasilenia innych procesów urbanizacyjnych. Zadaniem systemu od
wodnienia miasta jest jak najszybsze odprowadzenie wody opadowej z powierz
chni dachów i dróg do sieci kanalizacji burzowej, a za jej pośrednictwem -do 
cieków. Bardzo mała zdolność retencyjna zlewni zurbanizowanej sprawia, że 
dynamikę odpływu w warunkach miejskich można porównać do reżimu 

górskiego potoku. W efekcie, podczas analizowanych wyżej wezbrań letnich, 
w górnej, najbardziej zurbanizowanej części zlewni Sokołówki rejestrowano 
maksymalne odpływy jednostkowe osiągające 103 oraz 176 dm3·s·1·km-2

. Warto 
przy tym zaznaczyć, że nie są to wartości najwyższe, bowiem na terenie Łodzi 
zdarzały się już opady sięgające kilkudziesięciu milimetrów w ciągu kilku 
godzin, wywołujące znacznie większe wezbrania, a nawet powodzie o charak
terzeflashflood (ostatnio trzykrotnie w maju i czerwcu 2007 r.). Wyprostowanie 
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i wybetonowanie koryt cieków łódzkich nie wpłynęło znacząco na wielkość 
przepływu kulminacyjnego, ale spowodowało przyspieszenie przejścia kulmi
nacji fali. Dlatego w zlewni Sokołówki wezbrania mają niekiedy bardzo gwał
towny przebieg (w ciągu 15 minut przepływ może wzrosnąć nawet o 1,5 m3·s- 1

) . 

Efektem tego jest podtapianie znacznych obszarów o gęstej infrastrukturze 
drogowej, zagrażające również zabudowie mieszkalnej. Równie niebezpieczne 
są tu nagłe wezbrania roztopowe dostarczające do wód powierzchniowych 
ogromny ładunek zanieczyszczeń . 

W peryferyjnych dzielnicach Łodzi trwa rozbudowa sieci kanalizacji sani
tarnej i deszczowej (termin zakończenia 2015 r.), którajest zakrojona na szeroką 
skalę także w zlewni Sokołówki. Inwestycja ta pociągnie za sobą daleko idące 
przemiany, których skutki będą miały długofalowy wpływ na kierunki i 
dynamikę odpływu w tej zlewni . Efektem będzie z pewnością wzrost 
przepływów maksymalnych, intensyfikacja procesów erozyjnych w korytach 
rzecznych, a także zmiany w retencji podziemnej. W małych zlewniach 
problemy te są szczególnie dotkliwe, bowiem obszary te mają ograniczoną 
zdolność do kompensacji negatywnych skutków działalności człowieka. 

Szybko postępująca zabudowa Łodzi, a szczególnie jej północnej dzielnicy 
Bałuty, już spowodowała drastyczną zmianę warunków odpływu rzecznego 
w strefie wododziałowej. Podobne zjawiska zachodzą we wszystkich zurbanizo
wanych zlewniach rzecznych, w których naturalne cieki zamieniane są na 
zbiorcze kolektory wód opadowych. Konsekwencją zmian warunków obiegu 
wody w zlewni zurbanizowanej jest bowiem wzrost odpływu powierzchnio
wego, zmiana jego relacji do odpływu podziemnego, a także modyfikacja 
wezbrań (Ciupa 2009). Z uwagi na specyfikę użytkowania przestrzeni miejskiej, 
w tym duży udział powierzchni izolujących, nie sposób uniknąć zmian w formo
waniu się odpływu . Należy jednak stosować takie rozwiązania techniczne, które 
będą rekompensowały ograniczenie infiltracji, spowolnienie odpływu i wzrost 
retencji. Odpływ z dużych powierzchni nieprzepuszczalnych (hipermarkety, 
zakłady przemysłowe, parkingi, osiedla) zamiast bezpośrednio do kanalizacji 
burzowej, powinien być skierowany do sztucznych zagłębień chłonnych. Także 
dzięki odpowiedniemu zagospodarowaniu dolin rzecznych, jako terenów zielo
nych i korytarzy ekologicznych w mieście, można wpływać na kształt i prędkość 
przemieszczania się fali wezbraniowej. Budowa zbiorników retencyjnych: sta
wów i polderów, przyczyni się do zmniejszenia wysokości fali, natomiast raz
szczelnienie koryt i powierzchni miejskich wpłynie korzystnie na podniesienie 
przepływów niskich. To tylko niektóre przykłady działań na rzecz zrówno
ważonego rozwoju, których podjęcie będzie konieczne w miastach XXI w. 
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