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Współczesne Problemy Ksztahowania i Ochrony Środowiska, Monografie Ilr 2p, 2011 
" Ksztahowanie i ochrona środowiska obszarów o uóżnicowanycll walorach przyrodniczych " 

Zacienienie koryta i jego znaczenie w badaniu podstawowych 
cech fizykochemicznych wód malej rzeki 

Adam Bartnik, Piotr Moniewski 

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej 

Roślinność towarzysząca korytom rzecznym jest często niedocenianym 
czynnikiem środowiska, który może wpływać na cechy wód rzecznych. Wielkość 
strumienia energii słonecznej w istotny sposób zmienia temperaturę wody, a przez to 
także produktywność roślinności wodnej, zdolność rozpuszczania gazów i rozkładu 
materii. Ekspozycja zwierciadła wody na promienie słoneczne bywa jednak 
pomijana, ze względu na trudności z wyrażeniem tego elementu w postaci 
liczbowej. 

Badaniami objęto koryta dwóch niewielkich rzek odwadniających zachodnią 
część Wzniesień Łódzkich: Sokołówki (Łódź - zlewnia typowo miejska) i 
Dzierżąznej (zlewnia użytkowana rolniczo). Przy pomocy umieszczonego w korycie 
aparatu fotograficznego wyposażonego w obiektyw typu "rybie oko", wykonano 
zdjęcia widnokręgu w kilkudziesięciu punktach, reprezentatywnych dla 
poszczególnych odcinków cieków. Uzyskane sferyczne obrazy poddano cyfrowej 
obróbce, otrzymując wska7.A1ik SYF (Sky Viev Factor) . Po uwzględnieniu 

głębokości wcięcia koryta, wskaźnik ten dobrze parametryzuje stopień odsłonięcia 
nieba przez roślinność i przedmioty terenowe. Badanie przeprowadzono dwukrotnie, 
w maju i wrześniu 201Or., wykonując przy tym pomiary temperatury wody, jej 
przewodności elektrolitycznej właściwej, odczynu, mętności i zawartości tlenu 
rozpuszczonego we wszystkich kolejnych przekrojach kontrolnych. 

Stwierdzono, że stopień odsłonięcia nieba w korycie Sokołówki jest większy o 
ponad 20% niż w korycie Dzierżąznej. Wynika to ze znacznie uboższej struktury 
roślumości brzegowej oraz małego udziału zwartych zadrzewień na obszarze miasta. 
Zarejestrowano niewielkie pogorszenie warunków świetlnych w obu ciekach w 
trakcie sezonu wegetacyjnego (SVF niższy o 17% w zlewni miejskiej i 12% w 
podmiejskiej) , związane z rozwojem roślin. Odnotowano również związki pomiędzy 
temperaturą wody w ciekach a stopniem odsłonięcia nieba, choć nie są one istotne 
statystycznie. Należy zatem przyjąć , że z uwagi na wartki przepływ wody (duże 
spadki cieków), wpływ zacienienia koryt na termikę wody jest niewielki w 
porównaniu z oddziaływaniem licznych przepływowych zbiorników wodnych. 
Także wartości pozostałych cech fizykochemicznych w większym stopniu zależą od 
czynników środowiska niezwiązanych z ekspozycją zwierciadła wody na 
bezpośrednie i rozproszone promieniowanie słoneczne. 
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