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Abstract: Morphology of the valley floor, as well as lithology of the alluvial are the indicators of 
the fluvial processes specific dynamics. Lithological analysis of the fluvial deposits is an additional 
useful method for flood risk assessment. Based on field investigations and lithological analysis of the 
Holocene fluvial deposits, natural anabranched channels and flood risk in the Bzura valley have been 
presented..
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Wprowadzenie

Najbardziej dynamicznym elementem każdej doliny rzecznej jest jej dno, kształtowane przez wodę 
płynącą w korycie i poza nim w czasie wezbrania. Dlatego zagospodarowanie dna doliny przysparza 
najwięcej problemów. Dla wielu osób gwarantem bezpieczeństwa są inżynierskie zabezpieczenia: 
uregulowane i wybetonowane koryta, wysokie wały przeciwpowodziowe itp. Powodzie w 1997 i 2010 r. 
wskazały, że taka zabudowa nie uchroni przed ogromnymi stratami gospodarczymi. Zagospodarowanie 
dolin rzecznych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju wymaga uwzględnienia w planach nie 
tylko stanu obecnego, lecz także prognoz przebiegu procesów fluwialnych (Richling, Solon 2002).
Na podstawie obserwacji meteorologicznych z ostatnich 10 lat nie można wnioskować o wyraźnej 
tendencji wzrostu sum opadów w ciągu roku. Jednak wzrosła liczba dni z opadami nawalnymi, które 
są przyczyną licznych powodzi (Kożuchowski 1996). Z prognoz klimatycznych na najbliższe 20 lat 
wynika, że roczne sumy opadów w Polsce mogą wzrosnąć nawet o 10-15%. Największy wzrost 
opadów przewidywany jest na nizinnych, często równinnych obszarach środkowej Polski. Dlatego 
ważne jest pytanie, w jaki sposób ocenić zagrożenie powodziowe w poszczególnych dolinach i jak 
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planować ich zagospodarowanie? W obszarach równinnych nie zawsze wystarczy jedynie analiza 
danych hydrologicznych i meteorologicznych. Nawet symulacja powodzi z użyciem numerycznego 
modelu terenu nie jest zadowalająca w przypadku wypełnienia doliny osadami wodochłonnymi (Nebel 
et al. 2007).
Szczególnie trudna jest ocena i prognoza zagrożenia powodziowego dla dolin w obszarach równinnych 
o szerokich dnach, tzw. pradolinach (Kobojek, Kobojek 2013). Mają one długą historię rozwoju i 
zróżnicowaną budowę geologiczną. Ponadto w środkowej Polsce w dolinach rzek autochtonicznych 
przeważają wezbrania wiosenne, roztopowe, które mają złożony przebieg. Dlatego należy poszukiwać 
różnych metod oceny zagrożenia powodziowego w zagospodarowanych dolinach. Dobrym wskaźnikiem 
dynamiki i zmienności procesów fluwialnych w holocenie jest morfologia powierzchni dna pradoliny 
oraz litologia akumulowanych osadów. W cechach litologicznych osadów zapisany jest charakter i 
ewolucja środowiska fluwialnego (Falkowski 1971, Kozarski, Rotnicki 1977, Szumański 1986, Zieliński 
1998, Falkowski, Górka 2009). Inne osady i struktury sedymentacyjne powstają w korycie rzecznym, a 
inne poza nim w czasie wezbrania (ryc. 1). 
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Ryc. 1. Zróżnicowanie facjalne 
osadów rzecznych (fot. E. 
Kobojek)

  1 – osady piaszczysto-
żwirowe akumulowane 
w korycie rzecznym 
(osady korytowe); 2 
- piaszczysto-mułkowe 
osady akumulowane 
na równinie zalewowej 
podczas powodzi (osady 
pozakorytowe)

Fig. 1. Facies differentiation of 
fluvial deposits (photo. E. 
Kobojek)

  1 – sandy-gravely 
deposits accumulate in 
the river channel (channel 
deposits); 2 - sandy-silty 
deposits accumulate on 
the flood plain during 
floods (overbank deposits)

Rozmieszczenie form i osadów pozakorytowych pozwala wyróżnić dwie strefy w obrębie równiny 
zalewowej: bliższą, obejmującą pas bezpośrednio przylegający do koryta, oraz dalszą, obejmująca 
pozostałą część równiny zalewowej. Im bliżej koryta tym większy jest udział piasków wśród osadów 
powodziowych, które często tworzą wały przykorytowe. W dalszej części równiny zalewowej prędkość 
wody jest bardzo mała, a podczas opadania fali wezbraniowej powszechne jest stagnowanie wód. 



Analiza litologiczna holoceńskich ...

4�

Wtedy możliwy jest transport w zawiesinie, a depozycja zachodzi poprzez stopniowe opadanie ziaren 
na powierzchnię. Przyrost osadów odbywa się w pionie (pozioma laminacja osadu), a akumulowany 
jest materiał bardzo drobny (piaski bardzo drobne, mułki) z domieszką detrytusu roślinnego. Wraz z 
oddalaniem się od koryta intensywność transportu wezbraniowego maleje, mniejsza jest też średnica 
ziaren. Występowanie i rodzaj osadów pozakorytowych pozwalają określić zasięg oraz dynamikę 
wód wezbraniowych (powodziowych) w dnach dolin rzecznych w wilgotniejszych i suchych okresach 
holocenu. Analiza holoceńskich osadów fluwialnych może być także pomocna w określeniu tendencji 
procesów rzecznych w zależności od prognozowanych warunków klimatycznych, a to z kolei może 
wspomóc racjonalne zagospodarowanie szerokich den dolinnych.

Cel i metody badań

Celem badań było wskazanie przydatności analizy litologicznej osadów holoceńskich w dnach pradolin 
do określenia dynamiki procesów fluwialnych i wyznaczenia terenów pod różne formy użytkowania. 
Jest to zagadnienie niezmiernie ważne ponieważ wiele obszarów w dnach szerokich dolin jest obecnie 
coraz intensywniej zagospodarowywane np. wykorzystywane pod zabudowę. Próbowano także 
określić przydatności tej analizy do prognozowania przebiegu procesów fluwialnych w zależności od 
zmian warunków klimatycznych.
Prace terenowe przeprowadzono w kilku wybranych odcinkach dolin rzek środkowej Polski, co pozwoliło 
na pewne wnioski ogólne. W niniejszym artykule przedstawione zostaną materiały zebrane w odcinku 
doliny Bzury na zachód od Łowicza (ryc. 2). Rzeka wykorzystuje wschodni fragment tzw. pradoliny 
Warszawsko-Berlińskiej. W ramach prac terenowych analizowano elementy morfologiczne dna 
doliny oraz osady budujące poszczególne powierzchnie. Wykonano prawie 100 wierceń ręcznych do 
głębokości 4 m i 15 wykopów. Na ryc. 2 zaznaczono jedynie odsłonięcia przedstawione na fotografiach. 
W każdym przypadku określano rodzaj osadów, ich cechy teksturalne i strukturalne. Przeprowadzano 
także analizy granulometryczne ułatwiające charakterystykę środowisk sedymentacyjnych (Mycielska-
Dowgiałło 1995). Ponadto datowano materiał organiczny z pewnych sytuacji depozycyjnych w celu 
wskazania chronologii osadów. Zebrane materiały pozwoliły na określenie budowy geologicznej dna 
doliny, wyznaczenie systemu koryt aluwialnych w wilgotnych i suchych okresach holocenu, a także 
zasięg osadów powodziowych.

Wyniki i dyskusja

Dno pradoliny na zachód od Łowicza przybiera kształt kotliny, a jego szerokość zmienia się od 3 do 1 
km. Powierzchnię rozcinają dwa koryta rzeczne: Bzury i Bobrówki (ryc. 2). Cechą charakterystyczną 
dna doliny jest także sieć długich zagłębień. Na podstawie szczegółowych badań osadów budujących 
dno pradoliny można wskazać kilka najczęściej powtarzających się profili litologicznych.
Współczesna akumulacja pozakorytowa, w bezpośrednim sąsiedztwie uregulowanego w pierwszej 
połowie XIX w. koryta Bzury, jest dosyć duża. W wąskiej strefie o szerokości najczęściej do 10-15 m w 
obrębie profilów występują na przemian serie piasków drobnoziarnistych łagodnie przechodzących ku 
stropowi w mułki (ryc. 3). Średnia średnica akumulowany ziaren waha się od 1,5 do 3φ, a wysortowanie 
od 0,5 do 1,4. W ostatnich 15 latach miało miejsce 6 wezbrań, w czasie których akumulowane były 
warstwy piaszczysto-mułkowe. Co 2-3 lata występowała woda z koryta i zalewała poziom położony ok. 
3 m powyżej średniego stanu wody. W tej strefie zostały zdeponowane najgrubsze osady pozakorytowe, 
jakie występują w obrębie całego analizowanego odcinka doliny (Kobojek 2009). Powierzchnię tę 
można nazwać łożyskiem rzeki uregulowanej. Jest ona porośnięta drzewami albo użytkowana jako 
kośne łąki.
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Ryc. 2. Budowa geologiczna dna doliny Bzury 
w okolicach Łowicza

  1 – obszar położony poza dnem doliny; 
2 – glina zwałowa, wartanian; 3 – piaski 
i żwiry fluwioglacjalne, wartanian, 
4 – żwiry, piaski i mułki, vistulian; 5 
– piaski i namuły, holocen; 6 – torfy, 
holocen; 7 – współczesne koryta rzek; 8 
- koryta rzeki wielokorytowej odcięte w 
czasie regulacji; 9 – zabudowa wsi; 10 
- lokalizacja stanowisk przedstawionych 
na ryc. 3-7. (źródło: opracowanie 
własne)

Fig. 2. Geology of the Bzura valley bottom near 
Łowicz

  1 – area situated above valley floor; 2 
– glacial till, Wartanian;  3 – fluvioglacial 
sands and gravels, Wartanian; 4 
– gravels, sands and silts, Vistulian; 
5 – sands and muds, Holocene; 6 
– peats, Holocene; 7 – contemporary 
river channels; 8 – anabranched river 
channels cut off during regulate; 9 
– village building; 10 - location of sites 
presented on the fig. 3-7. (source: own 
research)
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Kolejny profil litologiczny także przedstawia osady akumulowane w obrębie równiny zalewowej, ale 
w sąsiedztwie rzeki Bobrówki (ryc. 2, 4). Miąższość osadów pozakorytowych jest mała, cieńsze są 
warstwy akumulowane w czasie kolejnych wezbrań oraz mniejsza jest średnica ziaren (Mz 2,5-4,5φ). 
Związane jest to z małym przepływem w Bobrówce i większym zasięgiem rozlewiska, do 300 m. W 
większej odległości od koryta zachodzi jedynie akumulacja osadów mułkowych transportowanych w 
zawiesinie.
Zupełnie inne profile litologiczne występują w wydłużonych zagłębieniach w obrębie dna pradoliny. W 
większości są one wypełnione torfem, wśród którego występują piaszczyste lub mułkowe warstwy o 
zmiennej miąższości (ryc. 5). Obecność torfu świadczy o dużej wilgotności podłoża. Warstwa piasku 
średnioziarnistego (Mz 1,35-1,5φ), dobrze wysortowanego (δ1 0,35-0,5) jest dowodem przepływu 
wody w obrębie torfowiska. Piaski były akumulowane w korycie o szerokości 2,5 m, wyciętym w 

Ryc. 3. Piaski średnioziarniste 
i mułki akumulowane w 
czasie wezbrań w łożysku 
rzeki uregulowanej, 
stanowisko 1 na ryc. 1. (fot. 
E. Kobojek)

Fig. 3. Medium-grained sands and 
silts accumulated during the 
floods in the narrow belt 
of the regulation river, 1 
site on the fig.1. (photo. E. 
Kobojek)

torfie w czasie wilgotniejszego okresu holocenu. Po pewnym czasie, w korycie tym ustał przepływ, 
a wysoko położony poziom wód gruntowych ponownie sprzyjał akumulacji torfu. W stropie warstwy 
torfowej występują domieszki mułków, co dowodzi okresowego zalegania wód powodziowych. Także 
w innych profilach litologicznych w długich zagłębieniach stwierdzono wśród torfów obecność warstw 
piaszczystych. W czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r. w zagłębieniach tych najpierw płynęła, a 
potem długo stagnowała woda. W wielu przypadkach woda nie pochodziła jednak z koryta Bzury, ale 
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z podniesienia wód gruntowych w obrębie dna pradoliny. Zagłębienia te są w przewadze zajęte przez 
łąki kośne.
W niektórych miejscach w dnie doliny występują jednorodne warstwy torfu o miąższości do 1,5 m 
(ryc. 2, 6). Rozwijały się one w warunkach nadmiernego uwodnienia. Jedynie w stropie warstwy 
torfowej występują laminy piaszczysto-mułkowe świadczące o dostawie osadów mineralnych w czasie 
wezbrań.
Z kolei w zewnętrznych częściach dna pradoliny, w strefie przystokowej, występują małe torfowiska 
położone poza zasięgiem przepływu wód powodziowych. Są one zasilane wodami podziemnymi 
spływającymi od strony wysoczyzny, w niektórych miejscach będących pod niewielkim naporem (Kobojek 
2009). W czasie wezbrania w 2010 r. w trzech przypadkach powstały nowe torfowiska. Przystokowe 
zagłębienia zostały zalane wodami w czasie powodzi. Ale pomimo ustąpienia wód powodziowych, one 
nadal pozostały podmokłe. Próby odwodnienia terenu poprzez kanały melioracyjne nie powiodły się, 
ponieważ zasilane są one wodami podziemnymi.
Wszystkie powierzchnie zbudowane z torfu, w zależności od stopnia uwilgotnienia, zajęte są przez łąki 
albo pozostawione jako cenne biologicznie nieużytki.
W obrębie szerokiego dna doliny Bzury występują powierzchnie wznoszące się od 0,5 do 1,2 m 
ponad równiny zalewowe i torfowiska. Zbudowane są one ze żwirowo-piaszczysto-mułkowych osadów 
vistuliańskich (ryc. 2, 7). Średnica ziaren w poszczególnych laminach waha się od 0,3 do 3,5φ. Osady 
te nie zawierają części organicznych. W niektórych miejscach powierzchnie dodatkowo nadbudowane 
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Ryc. 4. Laminowane osady 
pozakorytowe, stanowisko 2 
(fot. E. Kobojek)

Fig. 4. Laminate overbank deposits, 
2 site (photo. E. Kobojek)
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są piaskami eolicznymi o miąższości do 3 m. Poziom wód gruntowych jest położony głębiej niż w 
przypadku równin zalewowych, a gleby są uboższe. W stropie najwyżej wzniesionych powierzchni 
nie zalegają żadne osady pozakorytowe, jednie niższe części pokrywa 30-50 cm warstwa mułkowo-
piaszczysta. Obszary te wykorzystane są przez człowieka w bardzo różnorodny sposób. Powierzchnie 
przykryte przez piaski eoliczne pozostają zalesione, nawet jeżeli zajmują niewielkie powierzchnie, 
często kilku arów. Dominują jednak grunty orne poprzedzielane łąkami, zazwyczaj w miejscach 
wilgotniejszych. Także w obrębie tych najwyżej wzniesionych powierzchni występują niewielkie wsie, 
które zakładane były w XVI w. (ryc. 2).
Analiza profili litologicznych w obrębie dna doliny Bzury na zachód od Łowicza oraz map z końca 
XVIII i początku XIX w. pozwala wnioskować o funkcjonowaniu w holocenie wielokorytowego systemu 
rzecznego (Kobojek 2009). Liczba koryt w kolejnych okresach holocenu zależała od wielkości 
opadów. W suchszych okresach funkcjonowały zwykle dwa koryta. W fazach wilgotniejszych było ich 
więcej (ryc. 2). Były one stabilne, a pomiędzy nimi występowały wzniesienia zbudowane z piasków 
vistuliańskich, które pozostawały poza zasięgiem wód powodziowych, dlatego w ich obrębie lokowano 
wsie. Najwięcej koryt, miejscami nawet siedem, funkcjonowało w okresie od XVII w. do początku XIX 
w. Związane to było z wilgotnymi warunkami tzw. małej epoki lodowej. Niektóre strugi miały swe źródła 
w analizowanym odcinku dna pradoliny i łączyły się z głównymi korytami Bzury. Fakt ten świadczy o 
dużym znaczeniu poziomu wód gruntowych w kształtowaniu środowiska.
Regulacja odcinka doliny była reakcją na nadmierne jej zawodnienie i straty rolnicze, a przebiegała 

Ryc. 5. Torfy przedzielone warstwą 
piasków drobnoziarnistych, 
stanowisko 5 (fot. E. 
Kobojek)

Fig. 5. Fine-grained sands layer 
divides peat series, 5 site 
(photo. E. Kobojek)
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w kilku etapach. W czasie wstępnych prac w pierwszej połowie XIX w. ukształtowano jedno duże 
koryto. Już pod koniec XIX w. okazało się, że niektóre odcinki dna doliny zostały nadmiernie osuszone, 
podczas gdy w innych nadal występowały coroczne zalewy. Dlatego w latach 30. XX w. wytyczono i 
wykopano dodatkowe koryto oraz szereg rowów odwadniających. Można powiedzieć, że człowiek z 
czasem ukształtował sztuczny układ wielokorytowy, najbardziej pożądany w szerokim, bardzo słabo 
nachylonym dnie doliny. W suchych latach rowy pozostają puste, podobnie jak dawniej niektóre koryta 
w cieplejszych, ale suchych okresach holocenu. W wilgotnych latach ponownie „ożywają” dawne koryta. 
Wzrost opadów atmosferycznych może także w przyszłości spowodować podniesienie poziomu wód 
gruntowych w dnie pradoliny, przepływ w podłużnych obniżeniach (śladach dawnych, małych koryt 
rzecznych) i ponowny rozwój torfowisk.

Wnioski

Analiza litologiczna osadów budujących dna szerokich dolin pozwala przedstawić przebieg procesów 
fluwialnych w suchych i wilgotnych okresach holocenu. Rodzaj akumulowanych osadów i struktury 
sedymentacyjne ułatwiają wyznaczenie terenów zalewanych w czasie wezbrań lub pozostających 
poza ich zasięgiem. Z kolei ta wiedza pozwala racjonalnie wskazać obszary przeznaczone pod różne 
formy zagospodarowania.
Badania osadów w dnie doliny Bzury wykazały funkcjonowanie w wilgotnych okresach holocenu 
wielokorytowego sytemu rzecznego. System taki najsprawniej odprowadza wodę i osady z płaskich 
obszarów. Regulacja układu wielokorytowego sprzyjała gospodarce rolniczej. Jednak w wilgotnych 
latach, przy małych spadkach rzeki i dużych wahaniach stanów wód, występuje przepływ w odciętych, 
małych korytach. Sztuczny, jednokorytowy systemy rzeczny jest niestabilny i dąży do regeneracji 
pierwotnego wielokorytowego. Zjawisko to dobrze ukazała powódź w 2010 r. nie tylko w szerokich 
dolinach środkowej, ale także południowej Polski.
Analiza rozmieszczenia osadów pozkorytowych i sposobu użytkowania dna doliny Bzury na zachód 
od Łowicza pozwala wnioskować o jego racjonalnym zagospodarowaniu. Powierzchnie wyżej 
wzniesione zbudowane z osadów vistuliańskich zajęte są przez lasy, pola lub zabudowę małych wsi. 
Tereny pokryte holoceńskimi, w tym współczesnymi, osadami pozakorytowymi w przewadze zajęte 
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Ryc. 7. Piaszczysto-mułkowe 
osady vistulianu, 
stanowisko 3 (fot. E. 
Kobojek)

Fig. 7. Sandy-silty Vistulian 
deposits, 3 site 
(photo. E. Kobojek)



Analiza litologiczna holoceńskich ...

51

są przez łąki. W ostatnich latach zauważalna jest jednak tendencja przekształcania suchszych łąk 
w grunty orne, co spowodowane jest zmianami w sposobie hodowli zwierząt. Analizowany obszar 
objęty jest ochroną w ramach Europejskiej Sieci Natura 2000. Położony jest we wschodniej części 
Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków (Pradolina Warszawsko-Berlińska) i Obszaru Specjalnej Ochrony 
Siedlisk (Pradolina Bzury-Neru). Niestety nieco inaczej należy ocenić użytkowanie dna doliny Bzury 
w bezpośrednim sąsiedztwie Łowicza. Miasto, założone przy przeprawie przez rzekę na powierzchni 
erozyjnej zbudowanej z gliny zwałowej, nie posiada odpowiednich warunków do rozwoju budownictwa 
na swoich zachodnich obrzeżach, przede wszystkim ze względu na naturalnie wysoki poziom wód 
gruntowych i obecność torfowisk. Pomimo tego powstaje zabudowa domów jednorodzinnych.
Dokładne zbadanie holoceńskich osadów fluwialnych w newralgicznych odcinkach pradolin może 
wskazać naturalne tendencje przebiegu procesów fluwialnych. Wiedza ta może być bardzo przydatna 
przy opracowywaniu planów zagospodarowania den dolinnych. Analiza osadów litologicznych może 
być także wykorzystywana do doskonalenia planów regulacji koryt, do prawidłowej lokalizacji budowli 
regulacyjnych, o czym już wcześniej pisał T. Falkowski (2007).
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