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1. Wprowadzenie
Rozbudowa pokrywy lodowej na rzece i związane
z nią zmiany warunków przepływu, mogą w specyficznych warunkach hydrometeorologicznych doprowadzać
do katastrof, czego przykładem jest sytuacja zatorowa
z 1982 r. w rejonie Płocka (Majewski 1985) i szereg podobnych w skutkach zdarzeń, jakie w XIX wieku miały
miejsce w ujściowym odcinku Wisły (http://www.kzgw.
gov.pl/pl/Vademecum-ochrony-przeciwpowodziowej.
html). Sama definicja zatoru bywa nieprecyzyjna. Zazwyczaj mówi się o znacznym wypełnieniu lodem
krótkiego odcinka rzeki (Grześ 1991). Często miarą
jest wystąpienie strat powodziowych lub realne zagrożenie mienia. Z hydraulicznego punktu widzenia, każ-

da niezgodność przebiegu stanu wody w stosunku do
natężenia przepływu dla sytuacji bez zjawisk lodowych
(nadpiętrzenie) może być traktowana jako zator, którego skalę można określić za pomocą tzw. współczynnika
redukcji lodowej – porównując sytuację do stanu wody
bez zjawisk lodowych, a przy tym samym przepływie
(Grześ, Pawłowski 2012). Za zjawisko wzrostu stanu
wody odpowiadają: zmniejszenie czynnej powierzchni
przekroju koryta – dużą jego część zajmują różne formy
lodu, głównie śryż, a także zmiany szorstkości oraz długości obwodu zwilżonego przekroju. Za odcinki zatorowe uważa się takie kilometry biegu rzeki, gdzie kilkakrotnie stwierdzano pojawienie się piętrzeń zatorowych.
Ograniczenie zagrożenia zatorowego było głównym
powodem uregulowania rzeki w granicach zaboru pru-
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skiego. Na wybitnie śryżogennej rzece, jaką jest Wisła
odcinki zatorowe zajmują jednak nadal znaczny procent
jej długości. Koryto rzeki w ich obrębie charakteryzuje
się najczęściej specyficznymi cechami morfometrycznymi i hydraulicznymi powodującymi, że właśnie tam
proces upakowania lodu (prowadzący do znacznego,
często powyżej 60% lodowego wypełnienia koryta)
ma miejsce relatywnie częściej niż gdzie indziej. Ich
monitoring w okresie zlodzenia powinien obejmować
między innymi zwiad lotniczy i pomiary bezpośrednie (Grześ, Pawłowski 2005; Grześ, Pawłowski 2012).
Morfologia koryta jest jedną z głównych przyczyn
tworzenia się zatorów (Grześ 1991). Do tzw. cech zatorogennych zalicza się: zmienne i małe głębokości na
trasie spływu lodu, zmienną szerokość koryta, podział
koryta na boczne odnogi, zmienny i nieustabilizowany nurt, dużą krętość koryta, zmienność powierzchni
przekroju poprzecznego oraz wyraźne zmiany spadku
w profilu podłużnym. Wśród zatorogennych czynników
antropogenicznych wymienić należy przede wszystkim
występowanie sztucznych przeszkód na trasie spływu
lodu, np. mostów tymczasowych z dużą ilością podpór. Taka sytuacja miała miejsce w 2004 roku na Wiśle
w Kiezmarku, km 929 (Grześ, Pawłowski 2012). Rolę
w procesie upakowania lodu odgrywa też zmienność
natężenia przepływu, zwłaszcza jego wzrost powodujący jego ruszenie w czasie krótkotrwałych, zimowych
odwilży. Wśród czynników meteorologicznych, wskazać można: przebieg temperatury z dużymi zmianami
dobowymi oraz niewielkie zachmurzenie, które sprzyja „produkcji” lodu w korycie. Również kierunek i siła
wiatru mogą mieć znaczenie, zwłaszcza na odcinkach
rzek o niewielkim spadku (zbiorniki, odcinki ujściowe).
Prowadzą one do zatrzymania tranzytu lodu – bywają
również przyczyną przerwania akcji lodołamania.

2. Cel i zakres analizy
Celem badań była analiza przestrzennego
zróżnicowania cech zatorogennych, określenie ich
nasilenia w obrębie odcinków zatorowych, stworzenie
podstaw bonitacji punktowej odcinków zatorowych,
a także próba typologii ww. odcinków na podstawie
wyodrębnienia najistotniejszej cechy zatorogennej.
W pracy przeprowadzono analizę zmienności
następujących parametrów: liczby wysp w korycie,
zmienności szerokości koryta, krętości koryta
oraz krętości nurtu, a dla odcinka poniżej zapory
włocławskiej dodatkowo dwóch innych dostępnych
serii danych: występowania płycizn (głębokości h = 2 m
lub mniejszej) oraz zmian głębokości z biegiem rzeki.
Spadek głębokości poniżej 2 m (dla średniej wody)
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na trasie pochodu form lodu mobilnego, zwłaszcza
krążków śryżowych o miąższości podbitki do 1,5 m,
stanowi potencjalną strefę budowy barier lodowych
i kompresji lodu. Podczas zimy najczęściej notuje się
stan wody niższy od średniego, głębokość jest więc
odpowiednio mniejsza. Podobnie wygląda sprawa
w przypadku wahania głębokości. Taki układ stanowi
bowiem przeszkodę dla poruszania się mas lodu
o większej miąższości, będących efektem kompresji
i mechanicznego zagęszczenia. Krętość koryta
i nurtu ma znaczenie m.in. dla drożności tranzytu lodu,
zwłaszcza przy dużym pokryciu zwierciadła wody
przez zjawiska. W przypadku dużej krętości, bariery
lodowe mogą być budowane od brzegu w kierunku
środka koryta. Występowanie wysp jest przyczyną
podziału koryta na kilka odnóg i zmian parametrów
hydraulicznych. Wyspy, które są elementem koryta
rzeki nieuregulowanej, stanowią przeszkodę na trasie
spływu lodu, wokół nich najczęściej rozwijają się strefy
lodu brzegowego, co dodatkowo utrudnia tranzyt form
lodu mobilnego. Zmiany szerokości koryta i związane
z nimi załamania spadku w profilu podłużnym mogą
powodować proces zagęszczania występujących tam
form lodu we wszystkich fazach zlodzenia. Jednym
z celów badań była także próba uchwycenia różnic
w
cechach
zatorogennych
pomiędzy
rzeką
nieuregulowaną a uregulowaną.

3. Badany odcinek
Analizą zmienności wybranych parametrów koryta
objęto całą długość dolnej Wisły określoną od km 550,5
(ujście Narwi) do km 942 (ujście Wisły do Bałtyku).
W jej obrębie znajdują się odcinki: rzeki nieuregulowanej, zbiornik włocławski, krótki dziczejący odcinek poniżej zapory, odcinek uregulowany pod koniec XIX wieku
(w granicach dawnego zaboru pruskiego) oraz odcinek
ujściowy. Koryto rzeki nieuregulowanej (posiadające
jednak na niektórych odcinkach dorywczo wykonane
budowle regulacyjne) znajdujące się powyżej zbiornika
włocławskiego posiada wszystkie wymienione wcześniej hydromorfologiczne cechy zatorogenne. Wysokim
zagrożeniem zatorowym charakteryzuje się również
górna część zbiornika włocławskiego. W Płocku i powyżej niego, oprócz wspomnianego, katastrofalnego zatoru
w 1982 r., groźne piętrzenia zatorowe miały miejsce także
w marcu 2010 r. (Pawłowski 2011). Na odcinku uregulowanym, niepozbawionym jednak całkowicie cech
zatorogennych, ostatnie piętrzenie zatorowe udokumentowano w końcu lutego 2012 r. poniżej Fordonu
(Pawłowski 2012). Odmienne warunki panują w obrębie
odcinka ujściowego Wisły. Rozbudowa zatorów związa-

na jest ze zlodzeniem Zatoki Gdańskiej lub problemami
w odpływie lodu wywołanymi małym spadkiem zwierciadła wody. Rolę odgrywa też istnienie tzw. stożka
Wisły. Warto nadmienić, że w okresie od XIV do XIX
wieku zanotowano tu 174 przypadki przerwania wałów w wyniku piętrzeń zatorowych (http://www.kzgw.
gov.pl/pl/Vademecum-ochrony-przeciwpowodziowej.
html). Obecnie jest to rejon często podejmowanej akcji
lodołamania.
W obrębie prawie 400 kilometrów dolnej Wisły,
Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej w Warszawie
i Gdańsku (RZGW) wyróżniają następujące odcinki
zatorowe (w nawiasie podano zakres kilometrów biegu
rzeki, jaki obejmują): 1 – Zakroczym – Duchowizna
(km 557-558), 2 – Wilkowiec – Wychódźc (km 571–
572), 3 – Czerwińsk (km 577–578), 4 – Chmielewo
(km 582–583), 5 – Januszew (km 589–590), 6 – Rakowo (km 597–599), 7 – Zakrzewo (km 601–604),
8 – Kępa Polska – Świniary (km 607–612), 9 – Wykowo
– Troszyn (km 614–617), 10 – Troszyn – Tokary (km
620–625), 11 – Płock – Popłacin (km 629–636), 12 –
Brwilno – Wola Brwileńska (km 641–643), a poniżej
zapory we Włocławku: 13 – Nieszawa – Ciechocinek
(km 701–710), 14 – Silno (km 718–720), 15 – Złotoria
(km 727–730), 16 – Górsk – Pędzewo (km 745–755),
17 – Solec Kujawski (km 758–760), 18 – Łęgnowo
(km 767–768), 19 – Brdy Ujście (km 772–774), 20 –
Rafa (km 780–786), 21 – Borówno (km 792–798), 22 –
Chełmno (km 805–808), 23 – Świecie – Ostrów Świecki
(km 813–816), 24 – Grudziądz – Zajączkowo (km
837–839), 25 – Zakurzewo – Wielki Wełcz (km 843–
847), 26 – Opalenie (km 854–868), 27 – Ujście Wisły
– Świbno (km 938–941,3). Tak więc na odcinku uregulowanym (poniżej km 718) odcinki zatorowe stanowią
33% długości rzeki, a na nieuregulowanym (powyżej
km 619) – 42%. Rozmieszczenie odcinków zatorowych
wraz z zastosowaną tu numeracją przedstawiono w dalszej części pracy na rycinie zawierającej sumy ich czynników zatorogennych (ryc. 4).
Wykorzystane dane i metody
Dane dotyczące głębokości (w odniesieniu do
średniej wody) zaczerpnięto z wyników sondowania
przeprowadzonego w październiku 2011 r. przez
RZGW Gdańsk (Skowroński, 2011a, b), wskaźnik
krętości i szerokości koryta pochodzi z obliczeń
wykonanych na podstawie zdjęć lotniczych z 2008 r.,
podobnie jak i dane dotyczące liczby wysp (www.geoportal.gov.pl). Dane dotyczące krętości nurtu (szlaku
żeglownego) pochodziły: z sondowania przeprowadzonego w październiku 2011 roku przez służby RZGW

Gdańsk (Skowroński 2011a, b) oraz Monografii hydrologicznej dolnej Wisły (CBSiPBW Hydroprojekt 1979),
dla odcinka powyżej zapory we Włocławku. W związku
z dostępnością danych uzyskane wartości krętości nurtu
dla odcinka powyżej zbiornika włocławskiego (RZGW
Warszawa) są z pewnością mniej aktualne.
Zmienność głębokości analizowano na podstawie
współczynnika zmienności (Kala 2002),

gdzie:
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sk – odchylenie standardowe wartości głębokości w kilometrze,
Xk – średnia arytmetyczna wartości głębokości w kilometrze
koryta.

Na potrzeby analizy wprowadzono następujący wzór
zmienności szerokości koryta:
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odległości od początku danego
6
1
odległości od początku danego
2
5

– szerokość koryta w odległości od początku danego
6
kilometra rzeki.

Liczba stałych wysp (kęp) określana była na podstawie zdjęć lotniczych jako liczba wysp w każdym kilometrze rzeki.
Do wyznaczenia krętości nurtu zastosowano dane
będące wynikiem pomiaru przebiegu linii szlaku
żeglownego. Krętość liczono jako stosunek długości linii
trasy do linii prostej łączącej punkty trasy na początku
i końcu każdego kilometra rzeki według wzoru:
gdzie:

LAB – długość linii AB,
Ln – długość linii nurtu.
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Krętość koryta (kk) obliczano na podstawie zdigitalizowanych poligonów w programie ArcGis 9.2. Poligony zostały utworzone na podstawie zdjęć lotniczych.
Przy obliczaniu krętości koryta używano wzoru jak
w przypadku obliczeń krętości nurtu.
Przeprowadzono analizę statystyczną różnic między
poszczególnymi badanymi parametrami morfometrycznymi koryta dla odcinków zatorowych i niezatorowych dolnej Wisły. Zastosowano nieparametryczny
test U Manna-Whitneya. Analizy wykonano w pakiecie
STATISTICA.PL.

4. Wyniki
Dane dotyczące parametrów głębokości analizowane były jedynie dla odcinka należącego do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku (poniżej km 684). Ilość notowań głębokości rzędu 2 m
i mniejszej (płycej) w poszczególnych kilometrach rzeki przedstawiono na ryc. 1. Najwięcej jest ich w rejonie
Nieszawy (km 702), gdzie przy SSW głębokość wynosi
miejscami nawet około 1,5 m. Kilometry rzeki, w których głębokość w nurcie oscyluje w granicach 2 m znajdują się poniżej Torunia (km 740–754, częściowo także
w obrębie zatorowego odcinka Górsk-Pędzewo), dużą
ilością takich notowań charakteryzuje się również odcinek od Fordonu do okolicy Chełmna (km 775–802).
Od Chełmna do km 895 te przypadki są już rzadsze.
Poniżej km 895 głębokość jest już większa (ryc. 1).
Przypadki notowania niewielkiej głębokości przypadły
w większości w obrębie odcinków zatorowych.
Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku zmienności głębokości. Najniższe wartości wskaźnika charakteryzują dolną część odcinka, poniżej km 895. Przy

Ryc. 1. Występowanie głębokości 2 m i mniejszej. Liczba
pomiarów w kilometrze rzeki. Zaznaczono zasięg odcinków
zatorowych
Fig. 1. Occurrence of river depth 2 m and shallower. Quantity of measurement on one river kilometer. Ice jam reaches
coverage marked
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wartości średniej wynoszącej około Vh = 31 dla analizowanych 258 km rzeki uregulowanej, średnia dla odcinków zatorowych przyjmuje wartość równą Vh = 35.
Wskaźnik zmienności głębokości największe wartości
osiągnął w obrębie odcinków zatorowych Opalenie
oraz Górsk-Pędzewo.
Wskaźnik zmienności szerokości wysokie wartości
przyjmuje w obrębie odcinka rzeki nieuregulowanej,
dla odcinków Troszyn-Tokary oraz Januszew, powyżej
zbiornika włocławskiego, natomiast rekordowa wartość związana jest z lokalizacją zapory we Włocławku,
poniżej której szerokość rzeki gwałtowanie się zmniejsza. Wartość średnia dla dolnej Wisły wynosi Wc 5,56,
podczas gdy policzona jako średnia dla kilometrów
w obrębie 26 (bez ujściowego) odcinków zatorowych
wynosi W 6,41. Jednak wyraźnie, dla kilku z nich nie
ma znaczenia w podwyższeniu sumy czynników zatorogennych. Dotyczy to zwłaszcza odcinków powyżej
zbiornika włocławskiego.
Występowanie stałych wysp (kęp) i związany z tym
podział koryta na boczne odnogi są charakterystycznym
elementem koryta rzeki nieuregulowanej. Ich liczba
jest szczególnie duża w obrębie odcinków zatorowych
w km 595-625, gdzie w kilku przypadkach występuje
nawet 4 lub więcej wysp na przestrzeni jednego kilometra rzeki.
Krętość nurtu dolnej Wisły przedstawiono na
ryc. 2. Najwyższe wartości wskaźnika występują w kilometrach rzeki znajdujących się w większości w obrębie odcinków zatorowych, z rekordową wartością dla
odcinka Świecie – Ostrów Świecki. Krętość nurtu jest
wyższa dla odcinka koryta uregulowanego niż nieuregulowanego; przy wartości średniej kn 2,86, w obrębie
odcinków zatorowych rzeki nieuregulowanej przyjmuje wartość niższą od przeciętnej (kn 1,75), natomiast
dla odcinków zatorowych rzeki uregulowanej (bez ujściowego) wartość równą kn 5,58 (!).

Ryc. 2. Krętość nurtu. Zaznaczono zasięg odcinków zatorowych
Fig. 2. Sinuosity of the river current. Ice jam reaches coverage marked

Krętość koryta najwyższe wartości przyjmuje na
nieuregulowanym odcinku rzeki powyżej zbiornika
włocławskiego (Troszyn-Tokary oraz Rakowo) jednak
podwyższone wartości nie zawsze nawiązują do kilometrów rzeki wyróżnianych jako odcinki zatorowe. Średnia wartość krętości koryta dla dolnej Wisły wynosi kk 0,46
a dla wszystkich odcinków zatorowych – średnio kk 0,53
(dla 15 zatorowych odcinków są niższe od kk 0,46).
Wyniki testu U Manna-Withneya zamieszczono w tabeli 1. Istotność danego parametru występuje
w przypadku p < 0,05. Dla koryta rzeki nieuregulowanej, największa istotność cechowała parametr liczba wysp w korycie, kolejnym istotnym była szerokość
koryta. Pozostałe dwa analizowane parametry okazały
się nieistotne dla wyodrębniania odcinków zatorowych
w obrębie rzeki nieuregulowanej. Warto jednak zaznaczyć, że parametrowi krętości nurtu zabrakło niewiele,
by wymagany poziom istotności osiągnąć.
Na rzece poniżej zapory we Włocławku, na znacznej
długości uregulowanej, gdzie nie występują stałe wyspy, wyniki były inne. Największa istotność cechowała
krętość nurtu, a w dalszej kolejności były to: głębokość

do 2 m oraz zmienność głębokości. Pozostałe trzy badane cechy nie wykazały dużych różnic w przebiegu
dla odcinków zatorowych i niezatorowych. Sytuację tą
zilustrowano na ryc. 3.
Dane pozwoliły na utworzenie zestawienia odcinków zatorowych według sumy nasilenia cech zatorogennych. Każdemu parametrowi przyznano punkty
w zakresie 0–3, gdzie: 0 punktów otrzymywały przypadki parametrów, których wartości w obrębie odcinka
były niższe od średniej dla całej dolnej Wisły, kolejne punkty (1–3) oparto na przedziałach utworzonych
poprzez obliczenie różnicy między wartością średnią

Tab. 1. Wyniki testu U Manna-Whitneya
Tab. 1. Results of U Mann-Whitney test
Odcinki zatorowe km 550–619 – rzeka nieuregulowana
Ice jam reaches km 550–619 – unregulated river
Lp.
Parametr/Parameter
p
Liczba wysp
1
0,000302
Quantity of river islands
Zmienność szerokości koryta
2
0,020388
Variability of the riverbed width
Krętość nurtu
3
0,068504
Sinuosity of the river current
Krętość koryta
4
0,127709
Sinuosity of the riverbed
Odcinki zatorowe km 684–942
Ice jam reaches km 684–942
Liczba wysp
0,823167
1
Quantity of river islands
Zmienność szerokości koryta
2
0,860507
Variability of the riverbed width
Krętość nurtu
0,000007
3
Sinuosity of the river current
Krętość koryta
4
0,917296
Sinuosity of the riverbed
Liczba notowań głębokości do 2 m
5
river depth 2 m and shallower –
0,000364
Quantity of measurement on kilometer
Zmienność głębokości
6
0,003051
Variability of the river depth

Ryc. 3. Średnie wartości parametrów: liczby wysp, zmienności szerokości koryta, krętości nurtu, krętości koryta, ilości pomiarów głębokości do 2 m oraz zmienności głębokości dla rzeki poniżej zapory we Włocławku (uregulowanej)
z poziomem istotności p = 95% na podstawie testu U Manna-Whitneya. Zaznaczono wartość SD (standard deviation)
dla zbiorów
Fig. 3. Average value parameters: quantity of river islands,
variability of the width of the riverbed, sinuosity of the channel of the river, sinuosity of the riverbed, occurrence of river
depth 2 m and shallower on one river kilometer and changeability of the width of the channel on the river below Włocławek DAM (regulated river) with the materiality level of the
95% based on the U Mann-Whitney test. Standard deviation
marked
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a wartością maksymalną w obrębie danego odcinka. Przedziały i punktację ustalono na odpowiednio:
0–15% (1), 16–30% (2), oraz powyżej 30% (3). Inaczej
punktowano zmienność pozostałych dwóch parametrów – notowania głębokości do 2 m oraz liczebności
wysp. Zastosowano zasadę: brak występowania zjawiska w przeliczeniu na kilometr odcinka zatorowego –
0 punktów, dla występowania w przedziale notowań od
0,01 do 1,0 – 1 punkt, od 1,01 do 2,0 – 2 punkty, powyżej 2,01 – 3 punkty. Lokalizację odcinków wraz z sumą
przyznanych punktów zamieszczono na ryc. 4.
Na 27 odcinków zatorowych, w pierwszej dziesiątce rankingu (suma siły 4 cech zatorogennych), znalazło
się aż 8 położonych na rzece nieuregulowanej powyżej
Płocka. Odcinek nieuregulowany, wraz z górną częścią
zbiornika włocławskiego, uznawany jest powszechnie

za najbardziej zatorowy. Duża ilość występujących
tam piętrzeń zatorowych znajduje także odzwierciedlenie w masowym występowaniu tzw. blizn lodowych
na drzewach poziomu zalewowego – okaleczeń pni
drzew na rzędnej zbliżonej do kulminacji piętrzenia
(Pawłowski 2005). Istotnym dla obrazu zagrożenia
zatorowego na dolnej Wiśle jest fakt, iż dużą liczbę
punktów otrzymał odcinek Nieszawa – Ciechocinek,
leżący ok. 30 km poniżej zapory we Włocławku. Dodatkowym czynnikiem zatorogennym, była tu jeszcze
w latach 90. XX wieku, szczytowa praca elektrowni
wodnej, doprowadzająca do spływania skraju pokrywy
lodowej i budowy zatorów śryżowo-lodowych. Jak już
wspomniano, w ujściowym odcinku Wisły, analizowane cechy zatorogenne nie występują (0 punktów dla
przyjętych kryteriow rankingu). Na rycinie 4 wskazano
także najistotniejszą dla każdego odcinka cechę zatorogenną, odpowiadającą w największym stopniu za jego
wyróżnienie. Uzyskane wyniki wykazują następującą
prawidłowość: na rzece uregulowanej najistotniejszym
czynnikiem zatorogennym większości odcinków jest
krętość nurtu, nieuregulowanej – ilość wysp, czyli podział koryta na odnogi, zaś dla innych (przejściowych)
– duża zmienność szerokości koryta.

5. Podsumowanie i wnioski

Ryc. 4. Odcinki zatorowe na dolnej Wiśle, ich typy oraz
suma czynników zatorogennych w ich obrębie: 1 – numer
odcinka w tekście, 2 – typ odcinka wg najistotniejszej cechy
zatorogennej (A – zmienność szerokości koryta, B – liczba
wysp, D – krętość nurtu), 3 – suma punktacji 4 cech zatorogennych, 4 – suma punktacji 6 cech zatorogennych.
Fig. 4. Ice jam reaches on the Lower Vistula River, their types and total value of the ice jamming factors: 1 – number
of ice jam reach in text, type of reach – on base the most
important factor (A – variability of the width of the riverbed,
B – sinuosity of the river current, D – quantity of river islands, 3 – amount of four ice jamming factors, 4 – the sum of
six ice jamming factors
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Zagrożenie powodziami zatorowymi na dolnej Wiśle jest od czasów historycznych najwyższe w Polsce
(Grześ, Pawłowski 2012). Prowadzone od wielu lat
badania przebiegu zjawisk lodowych nie doprowadziły
do jednoznacznego rozpoznania przyczyn powstawania zatorów. Oprócz morfologicznych i hydraulicznych uwarunkowań związanych z parametrami koryta
rolę odgrywają czynniki związane m.in. z warunkami
meteorologicznymi oraz zmiany natężenia przepływu.
W takim kontekście określenie przyczyn poszczególnych zdarzeń zatorowych jak i ich prognozowanie jest
praktycznie niemożliwe.
Wyróżniono kilka typów odcinków zatorowych wg
dominującej cechy zatorogennej. Szczególnie duża
ilość przypadków została zanotowana w obrębie typu
z najistotniejszym parametrem krętości nurtu (rzeka
uregulowana) i liczbą wysp w korycie (rzeka nieuregulowana, ryc. 4). Głównym czynnikiem zatorogennym
dla odcinków Płock – Popłacin i Silno jest zmienność
szerokości koryta. Wysoka krętość nurtu rzeki uregulowanej, będąca w znacznej mierze wynikiem jego
meandrowania w obrębie źle zaprojektowanej trasy regulacyjnej i dużej ilości rumowiska (Babiński 1985),
wzrasta przy niskich stanach wody. Tu odcinkom zatorowym towarzyszy nawet mniejsza krętość koryta

(ryc. 3) – w ich obrębie nurt najsilniej meandruje.
Obecnie, ograniczenie zagrożenia zatorowego na uregulowanym odcinku dolnej Wisły uzyskuje się poprzez
prowadzenie efektywnej akcji lodołamania (Wrycza
1998; Grześ, Pawłowski 2012). Utrzymanie odpowiedniej głębokości w obrębie szlaku żeglownego stanowi jeden z kluczowych warunków akcji. Najmniej
korzystnym dla nawigacji jest odcinek rzeki powyżej
km 718 (były zabór rosyjski), który nie był poddany
kompleksowym pracom regulacyjnym. Konieczność
prowadzenia akcji lodowej jest tam jednak rzadkim
przypadkiem.
Z występowaniem wysp związane jest tzw. zimowe
przerzucenie nurtu, częste w sytuacji znacznego lodowego wypełnienia w korycie głównym; przełożenie
nurtu w pobliże wału grozi rozmywaniem jego podstawy. W kontekście zagrożenia zatorowego, istnienie
wysp rozpatrywać można w wielu aspektach. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, na nieuregulowanym
odcinku rzeki zagrożenie zatorowe wzrasta wyraźnie
przy istnieniu więcej niż jednej wyspy w kilometrze
odcinka (fot. 1).
Wyniki wskazują na typ ewentualnych działań,
mogących przyczynić się do ograniczenia zagrożenia
zatorowego. W przypadku rzeki nieuregulowanej będzie to koncentracja przepływu i uproszczenie systemu
hydraulicznego poprzez odcięcie wybranych bocznych
odnóg, zaś w przypadku rzeki uregulowanej – działania regulacji uzupełniającej zmierzające do zmniejszenia krętości nurtu.
Stwierdzono nagromadzenie zatorogennych cech
na odcinkach rzeki poza zasięgiem wyróżnianych
obecnie odcinków zatorowych. Na rzece poniżej Stopnia Wodnego „Włocławek” są to rejony: km 689–692,

Fot. 1. Koryto Wisły w górnej części zatorowego odcinka
Zakrzewo, km 601 (maj 2010)
Photo 1. Vistula riverbed in the upper part of the ice jam
reach Zakrzewo, km 601 (May 2010)

km 873 oraz km 908–913. Porównując uzyskaną sumę
czynników zatorogennych dla poszczególnych kilometrów rzeki pomiędzy Modlinem a Płockiem z podobną
analizą z lat 70. XX wieku (Śliwiński 1975), stwierdzono wzrost zagrożenia zatorowego w górnej części zbiornika włocławskiego. Może to wskazywać na
konieczność zintensyfikowania prac bagrowniczych.
Powyższe dane mogą być przydatne dla służb RZGW
oraz wykonujących analizy zagrożenia i ryzyka powodziowego.
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IDENTIFICATION AND TYPOLOGY
OF THE VISTULA RIVER ICE JAM REACHES
BASED ON THE VARIABILITY OF RIVERBED
MORPHOMETRIC PARAMETERS
Summary
The characteristic of the river causes that large
part of the Lower Vistula River is occupied by ice jam
reaches – places where ice jams often occur. They are
characterized by features which are being described
as ice jamming factors. These factors include: big
sinuosity of the channel of the river and river current,
changeability of the width of the channel, quantity of
islands in the cross section and small and changeable
depth of the river. The results of variability riverbed
parameters and their effect on ice jam reaches were
presented. Quality classes for the ice jam reaches
are based on the ice jamming factors. Most of ice
jam reaches, which received the most points in the
ranking, are located on unregulated river stretch on the
river upper Plock. Using U Mann-Whitney test it was
discovered that on the unregulated river stretches, river
island occurrence is the most significant ice jamming
parameter. Ice flood threat is growing when the number
of islands equals 2 or more at one kilometer of the river.
On the regulated river stretches the most significant
ice jamming parameter is larger sinuosity of the river
current. On the basis of the number of ice jamming
factors, quality classes of ice jam reaches indicating the
most important riverbed feature – main ice jamming
factor were introduced. Apart from the parameters
presented earlier (river island occurrence and sinuosity
of the river current), for a few sections a changeable
width of the river is the most important factor, which
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causes growth of the ice flood hazard. High number
of factors, which were not determined as ice jams,
were also characteristic for some reaches of the river.
Results and other data shown in this work can be used
in analyses concerning reduction of the threat of ice
jam floods in Lower Vistula River valley.

