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1. Wprowadzenie
Celem opracowania jest okrelenie relacji sezonowej zmiennoci przewodnich procesów morfogenetycznych w m³odoglacjalnej zlewni górnej Parsêty. W opracowaniu dokonano wydzielenia sezonów morfogenetycznych procesów stokowych: rozbryzgu, sp³ukiwania
i deflacji oraz procesów fluwialnych: odp³ywu zawiesiny i sp³ywu jonowego. Zmiennoæ sezonow¹ procesów
erozyjno-denudacyjnych mo¿na okreliæ w oparciu o badania prowadzone na stokowych powierzchniach testowych oraz za pomoc¹ bilansu osadów w transporcie fluwialnym (Kostrzewski 1993, 2001). Analiza podsystemu korytowego i stokowego ma istotne znaczenie w
umiarkowanej strefie klimatycznej, gdzie jednostki te
cechuje znaczne zró¿nicowanie dynamiki funkcjonowania (Starkel 1986). Zró¿nicowanie dróg i czasu sp³ywu
wody oraz zasobnoci osadów w rozpuszczalne sole jest
nawet w najmniejszej zlewni doæ znacz¹ce, co wp³ywa w istotny sposób na ewolucjê rzeby (Froehlich 1982,
Stach 2003). Podstawowym za³o¿eniem metodologicznym badañ procesów fluwialnych jest prawid³owoæ,

¿e rodzaj i iloæ materia³u przep³ywaj¹cego przez profil
zamykaj¹cy zlewniê jest odbiciem aktualnych procesów
w zlewni i korycie rzecznym (Froehlich 1982, 1992,
Kostrzewski, Mazurek, Zwoliñski 1994, Walling 1990,
Zwoliñski 1989). Jednak¿e iloæ materia³u odprowadzanego przez wody rzeczne nie mo¿e byæ uto¿samiana
z ca³kowit¹ mas¹ produktów wietrzenia oraz z rzeczywistymi rozmiarami i przestrzennym zró¿nicowaniem
stokowych procesów denudacyjnych w zlewni (Mazurek 2000). Zaledwie czêæ uruchamianej w zlewni materii dociera do rzeki i odp³ywa poza profil pomiarowy
(Caine, Swanson 1989, Walling 1983).

2. Obszar badañ
Zlewnia górnej Parsêty reprezentuje geoekosystem
obszaru nizinnego, m³odoglacjalnego, po³o¿onego w
umiarkowanej strefie morfoklimatycznej. Zajmuje powierzchniê 74 km2 i po³o¿ona jest w obrêbie Pojezierza
Zachodniopomorskiego w mezoregionie Pojezierza
Drawskiego (Kondracki 2000). Zlewnia rozpociera siê
na pó³nocnym sk³onie rodkowopomorskiego ci¹gu czo85

³owomorenowego w obrêbie tzw. lobu Parsêty. Dominuj¹ca czêæ zlewni po³o¿ona jest w obrêbie zewnêtrznej podstrefy martwego lodu i moreny kemowej (Karczewski 1989). W litologii dominuj¹ utwory bezporedniej akumulacji l¹dolodu w postaci silnie spiaszczonych
glin morenowych oraz piaski i ¿wiry pochodzenia fluwioglacjalnego (Kostrzewski, Mazurek, Zwoliñski
1994). W pokrywie glebowej przewa¿aj¹ gleby brunatnoziemne: brunatne i p³owe oraz bielicoziemne: bielicowe i bielicowo-rdzawe. Zlewniê górnej Parsêty mo¿na zaliczyæ do typu rolno-lenego, gdzie lasy i grunty
orne zajmuj¹ odpowiednio oko³o 35%; 45% powierzchni
zlewni. rednia roczna (1987-2004) temperatura powietrza wynosi 7,7oC, a suma opadów 691,9 mm (Tylkowski 2005a). Parsêta odznacza siê wyrównanym re¿imem
hydrologicznym, zasilaniem gruntowo-deszczowo-nie¿nym i wiosennym okresem wezbraniowym (Dynowska 1971). redni przep³yw górnej Parsêty dla okresu
1987-2004 wynosi 0,60 m3s-1, a odp³yw jednostkowy
z obszaru zlewni przyjmuje wartoæ 8,1 dm 3s-1km-2
(Tylkowski 2005b).

3. Metodyka badañ
Metodyka pomiarowa dynamiki procesów morfogenetycznych oraz wydzielania sezonów morfogenetycznych jest konsekwentna w odniesieniu do wczeniejszych opracowañ z obszaru zlewni górnej Parsêty i jest
zgodna z wymogami nauk empirycznych (Kostrzewski,
Mazurek, Zwoliñski 1994, Kostrzewski, Stach 1992,
Mazurek 2000, Stach 2003, Szpikowski 2002, Tylkowski 2003, 2004a, b, 2005a, b, c, Zwoliñski 1989).
Metodyka wydzielenia sezonów morfogenetycznych
obejmowa³a nastêpuj¹ce etapy postêpowania badawczego (Tylkowski 2004a, 2005c):
 dobór przewodnich procesów morfogenetycznych
decyduj¹cych o skali przemian erozyjno-denudacyjnych w zlewni. Dla m³odoglacjalnej zlewni górnej
Parsêty o dynamice przekszta³ceñ rzeby w obrêbie
systemu stokowego decyduj¹ procesy erozji wodnej
(rozbryzg i sp³ukiwanie) i wietrznej (deflacja). Dla
systemu korytowego najwiêksz¹ rolê morfogenetyczn¹ odgrywa dynamika transportu fluwialnego
(odp³yw zawiesiny i sp³yw jonowy);
 wskazanie g³ównych uwarunkowañ determinuj¹cych
wystêpowanie i intensywnoæ procesów morfogenetycznych. Dynamika stokowych procesów rzebotwórczych zale¿y g³ównie od przebiegu warunków
pogodowych (m. in. od sumy i natê¿enia opadów atmosferycznych, temperatury powietrza i gruntu, prze86

marzniêcia gruntu, obecnoci pokrywy nie¿nej oraz
rzeby terenu, nachylenia stoków i budowy litologicznej). Natomiast o wielkoci ³adunku materii odp³ywaj¹cej systemem korytowym poza obszar zlewni decyduje przede wszystkim wielkoæ przep³ywu
wód rzecznych. Bardzo istotne jest ilociowe rozpoznanie zale¿noci miêdzy przebiegiem uwarunkowañ
hydrometeorologicznych a dynamik¹ procesów morfogenetycznych;
 okrelenie interwa³u czasowego sezonów uwarunkowañ procesów morfogenetycznych. Analiza semiwariancji empirycznej w zakresie autokorelacji czasowej przebiegu uwarunkowañ hydrometeorologicznych wykaza³a, i¿ dla górnej Parsêty przy wydzieleniu sezonów morfogenetycznych najbardziej odpowiedni jest okres pentadowy;
 wydzielenie sezonów uwarunkowañ procesów morfogenetycznych. Wyznaczono je w oparciu o frekwencjê typów pogody i zmiennoci przep³ywu. Wyznaczono sezony pogodowe dla procesów stokowych
a dla procesów systemu korytowego wydzielono sezony fluwialne. Ukazano sezony o optymalnych,
sprzyjaj¹cych i niekorzystnych uwarunkowaniach
dynamiki procesów morfogenetycznych;
 wyznaczenie sezonów morfogenetycznych i ukazanie
ich znaczenia w kszta³towaniu systemu denudacyjnego. Wydzielono sezony systemu: korytowego (odp³ywu zawiesiny i sp³ywu jonowego) i stokowego
(rozbryzgu, sp³ukiwania i deflacji). Ukazano przebieg dynamiki tych procesów w ci¹gu roku poprzez
ukazanie okresów o ich zwiêkszonej, przeciêtnej i
obni¿onej aktywnoci denudacyjnej.
Sezony morfogenetyczne dla poszczególnych procesów rzebotwórczych wydzielono za pomoc¹ taksonomicznej metody analizy skupieñ Warda (Ward 1963), z
zastosowaniem odleg³oci miejskiej Manhattan (ryc. 1).
Wyznaczenia sezonów morfogenetycznych dokonano
dla piêcioletniego okresu obserwacji dynamiki procesów rzebotwórczych i ich uwarunkowañ, obejmuj¹cego lata hydrologiczne 2000-2004. Analizowany okres
obserwacji cechowa³ siê znacznym zró¿nicowaniem
warunków pogodowych i wodnych. Wystêpowa³y zarówno lata o warunkach ch³odnych i suchych (rok 2003),
jak i lekko ciep³ych i bardzo wilgotnych (rok 2002).
Szeroka zmiennoæ uwarunkowañ hydrometeorologicznych procesów rzebotwórczych w badanym okresie
pozwoli³a na szczegó³owe rozpoznanie sezonowej dynamiki procesów morfogenetycznych zarówno w ujêciu jakociowym, jak i ilociowym. Ilociowe ujêcie w
sezonach morfogenetycznych dynamiki procesów sto-

aktywnoci rozbryzgu nale¿y spodziewaæ siê przez 60
dni w roku, g³ównie w okresie zimowym, od 16 grudnia
do 24 stycznia i od 14 lutego do 5 marca. Niskiej intensywnoci rozbryzgu w tym sezonie, wynosz¹cej przeciêtnie 4,24 g m-2 nie sprzyja wystêpowanie: opadów
niegu, przemarzniêcia gruntu i pokrywy nie¿nej.
W tym sezonie prawdopodobieñstwo wyst¹pienia rozbryzgu jest najni¿sze w ci¹gu roku i wynosi zaledwie 25%.
Pozosta³y okres roku hydrologicznego, obejmuj¹cy 230
dni cechuje siê przeciêtn¹ aktywnoci¹ geomorficzn¹
rozbryzgu, wynosz¹c¹ 4,56 g m-2 w ci¹gu doby.

Ryc. 1. Sezony morfogenetyczne rozbryzgu (metoda Warda)
Fig. 1. The morphogenetical seasons of splash (the method of
Ward)
A  zwiêkszona aktywnoæ;

A  increase activity

B  przeciêtna aktywnoæ;

B  average activity

C  obni¿ona aktywnoæ;

C  abated activity

kowych dotyczy powierzchni pozbawionej rolinnoci,
u¿ytkowanej w postaci czarnego ugoru, która charakteryzuje siê górnym zakresem intensywnoci procesów
erozji wodnej i wietrznej. Dla powierzchni u¿ytkowanej w postaci ³¹ki intensywnoæ erozji wodnej jest oko³o 250 razy ni¿sza (Szpikowski 2002).

4. Wyniki
4.1. Sezony morfogenetyczne systemu stokowego
Analiza sezonowa dynamiki procesów morfogenetycznych rozbryzgu sp³ukiwania i deflacji wykaza³a
zdecydowan¹ dominacjê sezonów o przeciêtnej aktywnoci geomorficznej (tab. 1, ryc. 2).
Rozbryzg
Dla rozbryzgu stwierdzono podwy¿szon¹ aktywnoæ
przeciêtnie przez 75 dni w roku, obejmuj¹cego okresy:
od 14 czerwca do 23 lipca, od 12 wrzenia do 1 padziernika i od 22 padziernika do 5 listopada. O wiêkszej intensywnoci rozbryzgu w tym sezonie decyduje
wiêksza frekwencja optymalnych warunków pogodowych zwi¹zana m.in. z stosunkowo wydajnymi i powtarzalnymi w kolejnych latach opadami atmosferycznymi, brakiem pokrywy nie¿nej i przemarzniêcia gruntu.
rednia dobowa intensywnoæ rozbryzgu w tym sezonie wynosi 5,74 g m-2, a codzienne prawdopodobieñstwo wyst¹pienia rozbryzgu jest najwy¿sze w ci¹gu roku
i wynosi prawie 50%. Natomiast relatywnie najni¿szej

Sp³ukiwanie
Sp³ukiwanie najwy¿sz¹ aktywnoæ geomorficzn¹
osi¹ga g³ównie w okresie letnim, kiedy istniej¹ szczególnie dogodne warunki dla wyst¹pienia sp³ywów powierzchniowych. Czas trwania tego sezonu obejmuje
75 dni, przy redniej dobowej intensywnoci sp³ukiwania wynosz¹cej 3,48 g m-2. Z kolei sezon o najni¿szej
aktywnoci denudacyjnej obserwowany jest w okresie
zimowym, kiedy przemarzniêcie gruntu, ujemna temperatura powietrza i opady niegu uniemo¿liwiaj¹ sp³yw
materii mineralnej w dó³ stoków. Nisk¹ intensywnoæ
tego procesu rzêdu 1,99 g m-2 doba-1 obserwuje siê rednio przez 55 dni w roku. W przypadku sp³ukiwania zdecydowanie najd³u¿szym sezonem morfogenetycznym
jest okres o przeciêtnej aktywnoci tego procesu wynosz¹cym 2,76 g m-2 na dobê, który trwa oko³o 235 dni.
Deflacja
Przebieg sezonów deflacji w ci¹gu roku jest wyranie bardziej wyrównany ni¿ w przypadku procesów erozji wodnej. Wzglêdnie zwiêkszon¹ aktywnoæ geomorficzn¹ wywiewania obserwuje siê przez 110 dni w roku,
g³ównie w okresie: od 25 kwietnia do 3 lipca i od 24
lipca do 1 wrzenia. W tym sezonie wystêpuj¹ najwy¿sze prêdkoci wiatru w ci¹gu roku oraz najwiêksze prawdopodobieñstwo wyst¹pienia tego procesu wynosz¹ce
48%, bêd¹ce efektem m.in. relatywnie wysokiej prêdkoci wiatru, mniejszej wilgotnoci gruntu oraz braku
przemarzniêcia pokrywy glebowej. rednia dobowa intensywnoæ deflacji osi¹ga wówczas dobowe rozmiary
rzêdu 0,42 g m-2. Czas trwania sezonu o najni¿szej aktywnoci erozji wietrznej jest zbli¿ony i wynosi 120 dni,
a wystêpuje on od 26 wrzenia do 25 marca. O wzglêdnie niskiej aktywnoci deflacji decyduj¹ ni¿sze prêdkoci wiatru, przemarzniêcie gruntu oraz niskie prawdopodobieñstwo wyst¹pienia tego procesu wynosz¹ce zaledwie 13%. rednia dobowa intensywnoæ deflacji osi¹ga rozmiary 0,36 g m-2.
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Analizuj¹c rozk³ad sezonów rozbryzgu, sp³ukiwania
i deflacji w ci¹gu roku (ryc. 2) mo¿na zauwa¿yæ wzglêdnie du¿e zró¿nicowanie aktywnoci procesów erozji
wodnej i wietrznej. Dla rozbryzgu i sp³ukiwania przebieg sezonów morfogenetycznych jest bardzo zbli¿ony,
gdzie zwiêkszona aktywnoæ denudacyjna obu procesów wystêpuje w okresie letnio-jesiennym, a obni¿ona
intensywnoæ notowana jest podczas zimowej pory roku.
Podobny rozk³ad sezonów rozbryzgu i sp³ukiwania wynika z bardzo zbli¿onego rozk³adu uwarunkowañ pogodowych, które decyduj¹ o ich dynamice. Jedyn¹ znacz¹c¹ ró¿nic¹ jest przesuniêcie sezonu sp³ukiwania z
obni¿onej do przeciêtnej aktywnoci morfogenetycznej
w czasie ródzimowych odwil¿y, powoduj¹cych intensywne roztopy i sp³ywy powierzchniowe (20-24 stycznia). Intensywnoæ morfogenetyczna rozbryzgu jest prawie dwukrotnie wy¿sza ni¿ sp³ukiwania, co wiadczy o
jego wiêkszej roli morfogenetycznej. W przypadku deflacji wzmo¿ona aktywnoæ wystêpuje g³ównie w okresie letnim. Z kolei obni¿ona rola rzebotwórcza procesu wywiewania obserwowana jest w zimowej porze
Tab. 1. Charakterystyka sezonów morfogenetycznych systemu stokowego
Tab. 1. Characteristics of morphogenetical seasons in slope system

88

roku. Zró¿nicowanie ilociowe dynamiki deflacji w
poszczególnych sezonach jest bardzo ma³e i zawiera siê
w przedziale 0,06 g m-2. Morfogenetyczna rola erozji
wietrznej w zlewni górnej Parsêty jest 10 razy mniejsza
w porównaniu z procesami erozji wodnej.
4.2. Sezony morfogenetyczne systemu korytowego
Analiza sezonowa intensywnoci procesów morfogenetycznych systemu korytowego wykaza³a niewielki
udzia³ w ci¹gu roku sezonów o zwiêkszonej aktywnoci geomorficznej odp³ywu zawiesiny i materia³u rozpuszczonego (tab. 2).
Odp³yw zawiesiny
Dla sezonów odp³ywu zawiesiny dominuje okres o
wzglêdnie obni¿onej aktywnoci tego procesu, który
trwa przez 8 miesiêcy. Niski transport fluwialny sestonu obserwowany jest g³ównie w czasie ni¿ówek: od 11
listopada do 9 stycznia, od 21 marca do 23 lipca, od 18
sierpnia do 6 wrzenia i od 22 wrzenia do 26 padziernika. Wówczas redni dobowy ³adunek zawiesiny wy-

dni, g³ównie w okresie od 15 stycznia do 9 kwietnia. rednia dobowa
intensywnoæ sp³ywu jonowego
osi¹ga wówczas wartoæ 15,65 t.
Czas trwania sezonu o najni¿szej aktywnoci sp³ywu jonowego wynosi
135 dni, od 15 maja do 26 wrzenia.
rednia dobowa intensywnoæ odp³ywu materii rozpuszczonej wynosi wtedy 7,91 t. Najd³u¿szym sezoRyc. 2. Sezony morfogenetyczne rozbryzgu, sp³ukiwania i deflacji
nem  trwaj¹cym przez 145 dni 
Fig. 2. The morphogenetical seasons of splash, slopewash and deflation
jest okres o przeciêtnej aktywnoci
Objanienia jak na rys. 1.
denudacyjnej, której codzienn¹ warExplanation as on the Fig. 1.
toæ oszacowano na 12,08 t.
Analizuj¹c roczny przebieg sezonów transportu flunosi zaledwie 0,23 tony. Najkrótszym sezonem odp³ywialnego (ryc. 3) mo¿na zauwa¿yæ wzglêdnie du¿¹ rozwu zawiesiny jest okres o podwy¿szonej aktywnoci,
bie¿noæ aktywnoci procesów odp³ywu zawiesiny i
który trwa jedynie przez 1 miesi¹c, od 10 stycznia do 8
sp³ywu jonowego. Zwraca uwagê bardzo krótki sezon o
lutego. O wzrocie intensywnoci tego procesu do redpodwy¿szonej intensywnoci odp³ywu zawiesiny, któniej dobowej wielkoci rzêdu 1,38 t decyduj¹ intensywry trwa zaledwie 1 miesi¹c i jest prawie trzykrotnie krótne, powtarzalne w kolejnych latach roztopy nie¿ne.
szy ni¿ sezon o zwiêkszonym sp³ywie jonowym. WiêkPozosta³¹ czêæ roku hydrologicznego cechuje przeciêtszy udzia³ dni o wysokiej aktywnoci geomorficznej dla
na aktywnoæ geomorficzna fluwialnego odp³ywu zasp³ywu jonowego ni¿ dla odp³ywu zawiesiny jest przewieszonej materii mineralnej o redniej dobowej intenjawem ci¹g³ej dostawy substancji rozpuszczonych z dresywnoci wynosz¹cej 0,58 t.
na¿u wód gruntowych przy wyczerpywaniu siê materii
mineralnej w obrêbie najbli¿szego s¹siedztwa koryta
Sp³yw jonowy
rzecznego i jej ograniczonej dostawy z systemu stokoRozk³ad sezonów sp³ywu jonowego w ci¹gu roku jest
wego zlewni. Podwy¿szona aktywnoæ transportu flubardziej wyrównany ni¿ w przypadku odp³ywu zawiewialnego wystêpuje g³ównie w okresie zimowo-wiosensiny. Wzglêdnie zwiêkszon¹ aktywnoæ geomorficzn¹
nym, zw³aszcza podczas ródzimowych roztopów. Naodp³ywu materii rozpuszczonej obserwuje siê przez 85
Tab. 2. Charakterystyka sezonów morfogenetycznych systemu korytowego
Tab. 2. Characteristics of morphogenetical seasons in river-bed system
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Ryc. 3. Sezony morfogenetyczne odp³ywu zawiesiny i sp³ywu jonowego
Fig. 3. The morphogenetical seasons of outflow of suspension and ion
Objanienia jak na rys. 1.
Explanation as on the Fig. 1.

 obni¿ona aktywnoæ geomorficzna (C)  wystêpuje zaledwie przez
60 dni, w okresie od 16 grudnia do
24 stycznia i od 14 lutego do 5 marca. Jest to okres, w którym przekszta³canie stoków odznacza siê najmniejsz¹ intensywnoci¹.
Dla okrelenia sezonowej aktywnoci
geomorficznej procesów fluwialnych
systemu korytowego uredniono aktywnoæ denudacyjn¹ odp³ywu materia³u: zawieszonego i rozpuszczonego (ryc. 4). Analiza wzglêdnej dynamiki procesów fluwialnych wykazuje
nastêpuj¹cy rozk³ad sezonów w ci¹gu roku:

tomiast obni¿ona aktywnoæ geomorficzna odp³ywu
zawiesiny i sp³ywu jonowego notowana jest zw³aszcza
w czasie letnich ni¿ówek. Pod wzglêdem ilociowym
wynoszony spoza obszaru zlewni ³adunek substancji rozpuszczonych znacz¹co przewy¿sza ³adunek zawiesiny.
Sezonowa dominacja sp³ywu jonowego nad odp³ywem
zawiesiny w systemie korytowym wiadczy o dominacji procesów denudacji chemicznej nad procesami denudacji mechanicznej zachodz¹cych na obszarze zlewni, co jest typowe dla zlewni m³odoglacjalnych Ni¿u
Polskiego.
4.3. Relacja sezonów morfogenetycznych
systemu stokowego i korytowego
Zmiennoæ sezonow¹ aktywnoci denudacyjnej systemu stokowego wyznaczono poprzez urednienie aktywnoci morfogenetycznej procesów: rozbryzgu, sp³ukiwania i deflacji (ryc. 4). Takie podejcie umo¿liwia
przedstawienie dla systemu stokowego uogólnionego
przebiegu sezonów aktywnoci geomorficznej w ci¹gu
roku:
 zwiêkszona aktywnoæ geomorficzna (A)  trwa
przez 75 dni i wystêpuje w czterech okresach (od 22
padziernika do 5 listopada, od 14 czerwca do 23
lipca i od 12 wrzenia do 1 padziernika). W tym
sezonie intensywnoæ procesów denudacyjno-erozyjnych jest najwy¿sza i modelowanie stoków przyjmuje najwiêksze rozmiary;
 przeciêtna aktywnoæ geomorficzna (B)  wystêpuje w nastêpuj¹cych interwa³ach czasowych: od 6 listopada do 15 grudnia, od 25 stycznia do 13 lutego,
od 6 marca do 13 czerwca, od 24 lipca do 11 wrzenia i od 2 do 21 padziernika. Czas trwania tego
sezonu jest najd³u¿szy i obejmuje 230 dni;
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Ryc. 4. Sezony morfogenetyczne systemu stokowego i korytowego
Fig. 4. The morphogenetical seasons of slope and river-bed system
Objanienia jak na rys. 1.
Explanation as on the Fig. 1.

 podwy¿szona aktywnoæ geomorficzna (A)  wystêpuje przeciêtnie przez 25 dni, w okresie od 15 stycznia do 8 lutego, kiedy odp³yw materia³u rozpuszczonego i zawieszonego z obszaru zlewni odznacza siê
najwiêksza intensywnoci¹;
 przeciêtna aktywnoæ geomorficzna (B)  notowany
jest w czterech sekwencjach: od 27 wrzenia do 14
stycznia, od 9 lutego do 14 maja, od 24 lipca do 17
sierpnia i od 7 do 21 wrzenia. D³ugoæ wystêpowania tego sezonu obejmuje ponad po³owê roku hydrologicznego (245 dni);
 obni¿ona aktywnoæ geomorficzna (C)  wystêpuje
przeciêtnie przez 95 dni w okresach: od 15 maja do
23 lipca, od 18 sierpnia do 6 wrzenia i od 22 do 26

wrzenia. Intensyfikacja transportu fluwialnego
przyjmuje wówczas najmniejsze rozmiary w ci¹gu
roku hydrologicznego.
Przebieg aktywnoci procesów morfogenetycznych
systemu stokowego i korytowego wykazuje wyran¹ ich
roz³¹cznoæ (ryc. 4). Podwy¿szona aktywnoæ procesów
morfogenetycznych systemu stokowego notowana jest
g³ównie w okresie letnim, w przeciwieñstwie do zwiêkszonej aktywnoci geomorficznej procesów systemu
korytowego w okresie zimowym.
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THE RELATION OF MORPHOGENETICAL
SEASONS IN SLOPE AND RIVER-BED SYSTEM OF UPPER PARSÊTA CATCHMENT
(WESTERN POMERANIA)
Summary

The main problem of work concerns delimitation of
morphogenetical seasons in slope and river-bed system
of young-glacial Upper Parsêta catchment. The seasonal
changeability of processes was marked: splash, slopewash,
deflation, outflow of suspension and ion. The received
methodology made possible the emission and differentiation of morphogenetical seasons of water erosion,
windy erosion and fluvial transportation.

