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1. Imię i Nazwisko: JOANNA HELENA WICHER-DYSARZ 

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe:  

05.12.1997r.  Uzyskanie tytułu magistra inżyniera w zakresie inżynierii środowiska na 

Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska, Akademia rolnicza im.  

A. Cieszkowskiego w Poznaniu.  

Praca magisterska pt. Chemizm wód gruntowych w wybranych glebach 

płowych i czarnych ziemiach na Pojezierzu Poznański, napisana pod 

kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Komisarek. 

21.04.2004r. Uzyskanie stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie kształtowanie 

środowiska na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii 

Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu.  

Rozprawa doktorska pt. Akumulacja rumowiska w nizinnych zbiornikach 

wodnych; promotor: prof. dr hab. inż. Bogusław Przedwojski, 

recenzenci: prof. dr hab. inż. Janusz Kubrak z SGGW w Warszawie, prof. 

dr hab. inż. Bogdan Wosiewicz z Akademii Rolniczej w Poznaniu. 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych: 

01.10.1998r. 

30.09.2002r. 

Studia doktoranckie przy Wydziale Rolniczym, specjalność: Ochrona 

Wód w Krajobrazie Rolniczym, Akademia Rolnicza im. Augusta 

Cieszkowskiego  

w Poznaniu. 

02.01.1999r. 

30.09.2004r. 

Asystent w Katedrze Budownictwa Wodnego, Wydział Melioracji  

i Inżynierii Środowiska; Akademia Rolnicza w Poznaniu. 

od 

01.10.2004r. 

Adiunkt w Katedrze Inżynierii Wodnej i Sanitarnej (dawnej Katedrze 

Budownictwa Wodnego), Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki 

Przestrzennej; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 
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4.  Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14.03 2003r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule z zakresie sztuki  

4a.  Tytuł osiągnięcia naukowego: 

FUNKCJONOWANIE I PROBLEMY EKSPLOATACYJNE  

ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH O KONSTRUKCJI DWUSTOPNIOWEJ 

4b. Publikacje będące podstawą do ubiegania się o stopień naukowy doktora 

habilitowanego: 

1. Wicher-Dysarz J., Kanclerz J. (2012): Funkcjonowanie małych zbiorników wodnych z 

wydzielona częścią wstępną na przykładzie zbiorników Jezioro Kowalskie i Stare 

Miasto. Rocznik Ochrony Środowiska, Tom 14, 885-897. 

[15 pkt. MNiSW, IF2012: 0.068; udział habilitanta: 90%] 

2. Dysarz T., Wicher-Dysarz J. (2013): Analysis of flow conditions in the Stare Miasto 

Reservoir taking into account sediment settling properties. Annual Set The Environment 

Protection, Tom 15, 2013, 584-605. 

[15 pkt. MNiSW, IF2013: 0.806; udział habilitanta: 50%] 

3. Wicher-Dysarz J., Dysarz T. (2015): Niepewność szacowania rocznego dopływu 

rumowiska do zbiornika Stare Miasto na podstawie wzorów empirycznych. Acta 

Scientarum Polonarum, 14 (1) 2015, 201–212. 

[10 pkt. MNiSW; udział habilitanta: 90%] 

4. Szoszkiewicz K. Wicher-Dysarz J., Sojka M., Dysarz T. (2016): Assessment of hydraulic, 

hydrological and physicochemical factors affecting vegetation development in dam 

reservoir with separated inlet zone - Stare Miasto (central Poland) reservoir as a case 

study. Fresenius Environmental Bulletin vol. 25, no. 8/2016, 2772-2783. 

 [15 pkt. MNiSW, IF2013: 0.425; udział habilitanta: 40%] 

5. Wicher-Dysarz J., Dysarz T. (2016): Analiza procesu akumulacji rumowiska w górnej 

części zbiornika Jeziorsko. Gospodarka Wodna, 9, 292-298. 

[9 pkt. MNiSW; udział habilitanta: 90%] 

6. Wicher-Dysarz J. (2019): Analysis of shear stress and stream power spatial 

distributions for detection of operational problems in the Stare Miasto reservoir. Water 

2019, 11, 691. 

[30pkt. MNiSW, IF2018: 2.06; udział habilitanta: 100%] 

Łączna liczba punktów MNiSW prac składających się na osiągnięcie naukowe wynosi 94 

sumaryczny IF= 3.368, średni udział habilitanta w publikacjach wynosi 76.6%. 
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Wyniki prezentowane w ww. publikacjach są rezultatem badań prowadzonych w ramach 

projektów statutowych jednostki oraz jednego projektu badawczego: Narodowego Centrum 

Nauki nr N N305 296 740, którego byłam Kierownikiem.  

Kopie publikacji wchodzących w skład cyklu zamieszczono w załączniku 6. Oświadczenia 

współautorów prac zaliczonych do osiągnięcia naukowego zawiera załącznik 5. 
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4c. Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem 

ich ewentualnego wykorzystania. 

Wprowadzenie i uzasadnienie badań 

Przedstawiony w autoreferacie temat porusza problem funkcjonowania zbiorników 

wodnych w specyficznych warunkach terenów nizinnych. W pracy skupiono się na 

specjalnym typie zbiorników, który ostatnio jest szczególnie często konstruowany. Są to tzw. 

zbiorniki dwustopniowe składające się z części wstępnej osadowej oraz części głównej 

magazynującej wodę dla zapewnienia podstawowych celów funkcjonowania zbiornika. Ich 

popularność jest związana z dostosowaniem konstrukcji do specyfiki zachodzącego procesu 

zamulania zbiornika oraz gromadzenia zanieczyszczeń w osadach. Podstawowa koncepcja 

ma na celu ułatwienie usuwania osadów bez utrudniania pracy zbiornika. Jednocześnie część 

główna zbiornika jest zabezpieczana przed degradacją parametrów jakości  wody. 

Polska na tle krajów Europy należy do państw mało zasobnych w wodę, dlatego tak ważne 

jest budowanie zbiorników retencyjnych, poprawiające w danych rejonach warunki wodne 

jak i mikroklimat. Do podstawowych celów zbiorników zarówno dużych jak i małych należą 

zaopatrzenie w wodę ludności, rolnictwa i przemysłu oraz ochrona przed powodzią. Ich 

budowa jest opłacalna dzięki produkcji energii elektrycznej. Mogą również funkcjonować, 

jako obiekty o znaczeniu turystycznym. Ostatnio coraz powszechniej są wykorzystywane 

także, jako obiekty o znaczeniu ekologicznym (Dysarz i in. 2006, Szoszkiewicz i in. 2016, 

Wicher-Dysarz i Dysarz 2016, Sojka i in. 2017). Dodatkowo należy zwrócić uwagę na ich duże 

znaczenie gospodarcze. Szczególnie Wielkopolska jest rejonem, gdzie trudno przecenić 

znaczenie zbiorników retencyjnych. Obserwuje się tu najniższe odpady w ciągu roku, dlatego 

program małej retencji jest najlepiej rozwinięty na tym obszarze. W Wielkopolsce znajduje 

się 36 zbiorników zaliczanych do małej retencji, (w polskim prawie są to zbiorniki, które 

mają pojemność poniżej 5 mln m3) oraz 2 zaliczane do dużej retencji, czyli powyżej 5 mln m3 

(RZGW 2019).  

Eksploatacja zbiornika retencyjnego może powodować szereg problemów. W zasadzie od 

samego początku funkcjonowania stopnia wodnego, w zbiorniku i wokół niego zachodzą 

procesy, które tylko w niewielkim stopniu można kontrolować. W przypadku zarówno 

małych jak i dużych zbiorników retencyjnych najwięcej uwagi poświęca się erozji poniżej 

zapory oraz akumulacji rumowiska w części cofkowej rzeki (Dysarz i in. 2006, Wicher-Dysarz 

i Dysarz 2015, Schleiss i in. 2016). Procesy te zachodzą stosunkowo szybko i mogą stanowić 

bezpośrednie zagrożenie awarią budowli (Dysarz i in. 2006, Wicher-Dysarz 2019). Nie mniej 

istotne są zmiany zachodzącą w samej czaszy zbiornika. Jednak są one z reguły wolniejsze  

i mniej widoczne (Wicher-Dysarz i Dysarz 2015, Szoszkiewicz i in. 2016, Sojka i in. 2018). 

Efektem nasycenia rumowiskiem koryta rzeki jest tworzenie się stożków napływowych i delt 

na dopływach, prądów gęstościowych powodowanych różnicami koncentracji rumowiska 

unoszonego oraz długofalowe zmiany pojemności będące efektem osiadania drobniejszych 

cząstek i zawiesin (Michalec 2008, Dysarz i Wicher-Dysarz 2013, Wicher-Dysarz i Dysarz 

2015, Michalec 2015). Zmiany te są bezpośrednią przyczyną wypłycania części dopływowej  

a także zarastania tej strefy (Szoszkiewicz i in. 2016, Jaskuła i in. 2018).  
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Stosunkowo prostym rozwiązaniem tych problemów jest wydzielenie części zbiornika 

retencyjnego poprzez przegrodzenie czaszy zaporą z jazem. Przykłady takich rozwiązań w 

Polsce są dość liczne, np. zbiornik Poraj na rzece Warcie, Rydzyny na Samie, Jezioro 

Kowalskie na Głównej czy nowa koncepcja zbiornika Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie. 

Są to właśnie zbiorniki dwustopniowe, w których część wstępna działa jak osadnik, 

zatrzymuje część zanieczyszczeń, dzięki temu, jakość wody w części głównej jest lepsza. 

Jednak zanieczyszczenia zatrzymane w części wstępnej tj. biogeny oraz metale ciężkie są 

deponowane w osadach na wlocie do zbiornika (Sojka i in. 2019, Sojka i in. 2018, Sojka i in. 

2013). Znacząco ułatwia to zadanie fakt, że w zbiornikach nizinnych występuje dobre 

wymieszanie pionowe ciepła i substancji rozpuszczonych. Oznacza to brak stratyfikacji 

temperatury i równomierny rozkład wzdłuż głębokości substancji rozpuszczonych. W 

związku z tym nie należy spodziewać się w takich zbiornikach prądów gęstościowych 

będących efektem gradientów temperatury lub zasolenia. Jak zauważają Krenkel i Novotny 

(1980), przebieg procesów wymiany ciepła i masy substancji rozpuszczonych w zbiornikach 

bez stratyfikacji cechuje jedynie zmienność podłużna, jak w przypadku rzek. Dlatego 

zastosowanie przegrody poprzecznej w zbiorniku pozwala skutecznie kontrolować zarówno 

wymianę masy substancji rozpuszczonych jak i rumowiska doprowadzonego do zbiornika. 

Biorąc po uwagę powyższe, stosowanie zbiorników dwustopniowych jest jedną z metod 

zapobiegania akumulacji materiału i degradacji jakości wody w zbiornikach retencyjnych 

(Wicher-Dysarz i Kanclerz 2012, Dysarz i  Wicher-Dysarz 2013, Kasperek i Wiatkowski 

2008). Opisywane rozwiązanie jest względnie tanie, ale należy również zwrócić uwagę na 

fakt, że koncepcja ta nie jest pozbawiona wad. Z ekonomicznego punktu widzenia, 

wydzielenie górnej części zbiornika jest stratą jego pojemności użytkowej czy powodziowej. 

Dlatego wydaje się celowe przeprowadzenie kompleksowych badań opisujących 

funkcjonowanie tego typu zbiorników. Biorąc pod uwagę prostotę tego rozwiązania, należy 

się spodziewać, że będzie częściej stosowane. Jednak w literaturze na temat zbiorników 

dwustopniowych najczęściej poruszane są tylko dwa problemy: (a) jakość wody i osadów, np. 

Paul (2003), Kasperek i Wiatkowski (2008), Sojka i in. (2013), Sojka i in. 2018, (b) zamulanie 

zbiornika, np. Pikul i Mokwa (2008), Paul i Pütz (2008), Dysarz i Wicher-Dysarz (2013), 

Dysarz i in. (2014), Wicher-Dysarz i Dysarz (2015), Sojka i in. (2017). 

W badaniach założono, że pomiary terenowe mogą dostarczać tylko ograniczonej 

informacji, zarówno w skali przestrzennej jak i czasowej. Pobór próbek jest punktowy  

i dostatecznie dokładny opis zmienności przestrzennej danego parametru, np. prędkości, 

temperatury, itp., wymagałby dużej ilości pomiarów. Jest to oczywiście bardzo kosztowne. 

Podobny problem pojawia się przy próbie opisu zmienności czasowej wybranego parametru. 

Analizowane procesy zachodzą w dość długim czasie. Opis ich dynamiki wymagałby 

pomiarów ciągłych lub bardzo częstych pomiarów chwilowych. Dlatego wykorzystanie w 

analizach modelowania matematycznego wydaje się rzeczą oczywistą. Od lat stosowane są 

różnego rodzaju modele matematyczne, służące symulacji procesów zachodzących  

w zbiornikach wodnych. Najprostsze to modele 1D przepływu nieustalonego (Szymkiewicz 

2010, Chow 1959), jednak w większości przypadków modele takie są w stanie odtworzyć 

dokładnie jedynie zmienność przestrzenną głębokości, co w przypadku zbiorników nie 
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dostarcza zbyt wielu istotnych informacji. Inne parametry, np. prędkość, naprężenia denne, 

itp., są wyznaczane w sposób przybliżony. Modelowanie procesów w trybie 1D jest z góry 

obciążone tymi niedokładnościami. Dlatego w przypadku zbiorników większe zastosowanie 

mają modele 2D i 3D. Niewielka głębokość zbiorników nizinnych preferuje zastosowanie 

modeli 2D płaskich (Wu 2007, Radecki-Pawlik i in. 2016, Juárez i in. 2019, Glock i in. 2019). 

Podejście takie umożliwia wyznaczenie względnie dokładnych rozkładów przestrzennych 

podstawowych parametrów hydraulicznych, tj. głębokości, prędkości, oraz parametrów od 

nich zależnych, np. naprężeń dennych, mocy strumienia (Glock i in. 2019, Juárez i in. 2019). 

Dokładniejsze rozpoznanie zmienności parametrów hydraulicznych jest również podstawą 

modelowania innych procesów, np. rozprzestrzeniania zanieczyszczeń, czy transportu 

rumowiska. Połączenie pomiarów terenowych z modelowaniem matematycznym odbywa się 

na poziomie identyfikacji i weryfikacji parametrów modeli. Dzięki temu uzyskuje się model 

funkcjonalny umożliwiający wykonywanie symulacji testowych i prognoz. Dzięki temu 

uzyskuje się znacznie lepszy obraz zmienności przestrzennej i czasowej istotnych 

parametrów hydraulicznych. 

Uzasadnieniem podjętej tematyki badawczej jest powszechność występowania małych 

zbiorników retencyjnych, zwłaszcza w Wielkopolsce, oraz ich znaczenie gospodarcze  

i przyrodnicze. Problemy z akumulacją rumowiska, degradacją jakości wody oraz budowlami 

znajdującymi sie wewnątrz zbiorników (przegroda, most) w zbiornikach skłaniają do 

poszukiwania nowych, dokładniejszych metod opisu i prognozowania procesów. Na 

podstawie wstępnych analiz sformułowano szczegółowe cele badawcze: 

1. Analiza konstrukcji, działania i zasadności budowy zbiorników dwustopniowych; 

2. Ocena skuteczności wstępnej części osadowej w ochronie przed zamulaniem  

i degradacją, jakości wody zbiornika głównego; 

3. Określenie zróżnicowania i tempa rozwoju roślinności wodnej pomiędzy częścią główną 

i wstępną częścią osadową; 

4  Wykorzystanie analizy przestrzennego rozkładu naprężeń dennych w celu identyfikacji 

obszarów czaszy zbiornika i budowli wewnętrznych podatnych na uszkodzenia w czasie 

propagacji fali wezbraniowej. 

Część wymienionych celów badawczych postawiono również w zrealizowanym projekcie 

badawczym, którego byłam Kierownikiem pt. Modelowanie i analiza działania wstępnej 

części osadowej w małych nizinnych zbiornikach wodnych, realizacja 2011-2014,  

nr N N305 296 740. 

Przeprowadzone badania wykonano w kilku etapach: 

I. Pierwszy etap obejmował dobór odpowiednich obiektów.  

II. W drugim etapie przeprowadzono badania terenowe batymetrii zbiorników, pobrano 

próbki rumowiska oraz próbki wody do określenia, jakości wody. 
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III. W kolejnym etapie zinwentaryzowano roślinność występującą w zbiorniku. 

IV. W ostatnim etapie przeprowadzono testy i symulacje na modelu i 1D oraz 2D: 

transportu rumowiska, przepływu wody przez zbiornik oraz naprężeń działających na 

budowle zlokalizowane w zbiorniku. 

Mając na uwadze cele badań, do analiz wybrano dwa niewielkie zbiorniki nizinne oraz 

jeden duży. Pierwsze dwa obiekty mają konstrukcję dwustopniową, natomiast dla 

porównania procesów zachodzących w zbiornikach zdecydowano się na omówienie jeszcze 

zbiornika o konstrukcji jednostopniowej. Wybranymi zbiornika są zbiornik Jezioro Kowalskie 

na rzece Głównej, zbiornik Stare Miasto na rzece Powie oraz zbiornik Jeziorsko na rzece 

Warcie. Pierwsze dwa zbiorniki są przegrodzone w taki sposób, że górna strefa stanowi 

górną część osadową a dolna tzw. zbiornik główny. Pierwszy z nich, Jezioro Kowalskie, 

powstał w 1985 roku. Położony jest na rzece Głównej z zaporą czołową usytuowaną w km 

15+428 rzeki. Zbiornik podzielony jest na dwie części, tzn. dolną i górną, oddzielone zaporą 

we wsi Jerzykowo. Powierzchnia zalewu wynosi 203 ha a pojemność całkowita 6.58 mln m3, 

w tym pojemność użytkowa jest równa 5.06 mln m3. Głębokość akwenu waha się od 1.5 m do 

około 9.0 m. Całkowita długość linii brzegowej wynosi przeszło 10 km. Natomiast zbiornik 

Stare Miasto na rzece Powie został oddany do użytku w 2006 roku. Długość zbiornika wynosi 

4.5 km a powierzchnia zalewu, przy minimalnym poziomie piętrzenia 92.0 m n.p.m., jest 

równa 75.77 ha. Przy normalnym poziomie piętrzenia, równym NPP=93.5 m n.p.m., 

powierzchnia zalewu jest o około 16% większa i wynosi 90.68 ha. Maksymalny poziom 

piętrzenia jest równy 94.0 m n.p.m.. Całkowita pojemność zbiornika wynosi 2.16 mln m3,  

z czego pojemność użyteczna to 1.22 mln m3. Zbiornik Stare Miasto podzielony jest na cześć 

wstępną i główną za pomocą przegrody zlokalizowanej w km 12+000 rzeki Powy. 

Dodatkowo część główna podzielona jest na dwie części mostem autostrady A2 Poznań-

Warszawa (Wicher-Dysarz 2019). 

Trzecim obiektem jest zbiornik Jeziorsko. Zbiornik zlokalizowany jest na rzece Warcie od 

km 484+300 (zapora czołowa) do km 503+570 (most drogowy w miejscowości Warta) 

(Orłowski 1999, Wicher 2004, Dysarz i Wicher-Dysarz 2011). Zbiornik został oddany do 

użytku w 1986 roku. Napełnienie zbiornika do ustalonej maksymalnej rzędnej piętrzenia 

121.5 m n.p.m. odbyło się w 1991 roku (Orłowski 1999). Elektrownię wodną oddano do 

eksploatacji w roku 1995, natomiast całą inwestycję zakończono w 1996 roku. Poziom wody 

w zbiorniku waha się od minimalnego równego 116.0 m n.p.m. do maksymalnego 121.5 m 

n.p.m.. Przy maksymalnym piętrzeniu wody 121.5 m n.p.m., powierzchnia zbiornika Jeziorsko 

wynosi 42.30 km2 a średnia głębokość to 4.80 m. Maksymalna pojemność całkowita 

zbiornika wynosi 202.0 mln m3 (Burdziłowski i Płuciennik 1986). 

Cel 1. Analiza konstrukcji, działania i zasadności budowy zbiorników dwustopniowych 

Inspiracją dla budowy zbiorników dwustopniowych jest analiza procesu zamulania  

i migracji zanieczyszczeń w zbiornikach klasycznych, jednostopniowych. Przykładem takiego 

obiektu jest zbiornik Jeziorsko, którego działanie jest analizowane w artykule będącego 

częścią osiągnięcia Wicher-Dysarz i Dysarz (2016). Zasadniczą cechą zbiorników 
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jednostopniowych jest całkowita zależność układu zwierciadła wody w zbiorniku od 

piętrzenia na zaporze czołowej. Piętrzenie to przez większość czasu funkcjonowania 

zbiornika jest na tyle duże, że cała czasza zbiornika jest zatopiona. W takich warunkach 

prędkości przepływu w samym zbiorniku są na tyle małe, że następuje przerwanie ciągłości 

większości procesów zachodzących w cieku, np. transportu rumowiska, przenoszenia 

substancji rozpuszczonych, podłużnej wymiany ciepła. Zamiast tego mogą pojawić się inne 

procesy, np. akumulacja rumowiska, prądy gęstościowe, stratyfikacja warunków termicznych 

czy różne raczej niepożądane procesy biochemiczne w osadach dennych. Niektóre z tych 

procesów są specyficzne dla zbiorników dużych, ponieważ ich przebieg warunkowany jest 

odpowiednio dużą głębokością akwenu, np. prądy gęstościowe, stratyfikacja termiczna. 

Jednak są też takie procesy, których uciążliwość jest dotkliwa niezależnie od skali obiektu. 

Należą do nich na pewno akumulacja rumowiska oraz odkładanie się zanieczyszczeń  

w osadach dennych.  

W przykładzie przedstawionym w pracy Wicher-Dysarz i Dysarz (2016) skupiono uwagę 

na analizie układów zwierciadła wody, ocenie zamulenia cofkowej części zbiornika oraz 

wpływie tego zjawiska na wzrost stanów wody i wzrost zagrożenia przerwania wałów 

cofkowych. Uwagę skupiono przede wszystkim na części cofkowej zbiornika, na odcinku 

około 5 km długości zlokalizowanego w okolicach mostu w miejscowości Warta. Nawet w 

tym rejonie, odległym od zapory o około 16 km, układ zwierciadła wody jest zależny od 

piętrzenia na zbiorniku. Analizowany rejon jest najbardziej podatny na zamulenie 

materiałem wleczonym transportowanym wraz z rzeką. Pomiary przeprowadzone przez 

Katedrę Budownictwa Wodnego Akademii Rolniczej w Poznaniu (dzisiejsza Katedra 

Inżynierii Wodnej i Sanitarnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu) w latach 1986, 

1998 oraz 2004 pokazują wyraźne wypłycanie się tego obszaru. Spostrzeżenia te 

potwierdzają również pomiary przeprowadzone w roku 2012 w ramach projektu ISOK 

(Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami), będącego w 

Polsce głównym elementem wdrażania postanowień Dyrektywy Powodziowej UE (2006). 

Spostrzeżenia te są zgodne z ogólną wiedzą nt. oddziaływania zbiorników na proces 

transportu rumowiska w ciekach. Większy lub mniejszy zbiornik zawsze będzie działał jak 

osadnik, w którym następuje separacja materiału transportowanego z wodą. W przypadku 

rzek, rumowisko jest bardzo niejednorodne i zawiera duże spektrum frakcji, od drobnych 

cząstek o wielkości 0.002 mm do cząstek grubych o rozmiarach rzędu 5 cm. Podstawowa 

klasyfikacja, zależna od właściwości rumowiska i zdolności transportowych strumienia, to 

podział na rumowisko wleczone i rumowisko unoszone. To pierwsze składa się z cząstek 

względnie grubych, bardziej podatnych na działanie grawitacji i przez to trudnych do 

uniesienia, ale poddających się wleczeniu. Drugi rodzaj to cząstki względnie drobne, łatwo 

unoszone i ze względu na swoją niewielką masę, długo pozostające w zawieszeniu nawet w 

stojącej wodzie. Rozdział ten zależny jest mocno od zdolności transportowej strumienia, czyli 

zdolności cieku do uniesienia odpowiedniej ilości rumowiska o danej średnicy. Ta właściwość 

strumienia jest przede wszystkim zależna od prędkości przepływu wody w rzece,  

a pojawienie się zbiornika na drodze płynącej wody znacząco tę prędkość zmniejsza.  
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W artykule będącym elementem osiągnięcia Wicher-Dysarz i Dysarz (2016) 

przedstawiono oszacowania wielkości natężenia transportu rumowiska za pomocą wzorów 

van Rijna (1986), Ackersa-White’a (1973), Samova oraz Meyera-Petera i Mullera (MPM) 

(1948). Obliczenia wykonano dla różnych konfiguracji dna części cofkowej. Zasadniczo 

najbardziej zgodne z obserwacjami okazały się wzory van Rijna oraz MPM. Wykazują one, że 

przyrosty rzędnych mogą osiągać przyrosty od kilku do kilkunastu a niekiedy kilkudziesięciu 

centymetrów w ciągu 30 lat funkcjonowania zbiornika. Przykładowo dla dna pomierzonego 

w 1998 roku, oszacowania za pomocą wzoru van Rijna dają przyrosty 30-letnie miedzy 6 cm 

a 12 cm. Takie same oszacowania ze wzorem MPM dają zmienność od 5 cm do 7 cm. W 

przypadku obliczeń dla batymetrii z 2004 roku, wyniki uzyskiwane za pomocą wzoru van 

Rijna okazują się niestabilne morfologicznie, tzn. znacznie przewyższone. Natomiast wzór 

MPM wskazuje na wahania od 3 cm do 12 cm. Dla batymetrii pomierzonej w projekcie ISOK, 

wzór van Rijna pozwolił uzyskać wyniki najbardziej zbliżone do rzeczywistych, tzn. od 14 cm 

do 61 cm na 30 lat. Natomiast wzór MPM stabilnie wskazywał podobną jak poprzednio 

zmienność pomiędzy 4 cm a 5 cm. 

Obserwowana i szacowana akumulacja jest przykładem klasycznego zmniejszenia zdolności 

transportowej strumienia, które skutkuje bardzo szybkim odłożeniem materiału wleczonego 

w części wlotowej zbiornika oraz wypłycaniem tego obszaru. W podobny sposób tworzą się 

delty rzek na odcinkach ujściowych do morza. W przypadku zbiorników wodnych, proces ten 

dodatkowo sprzyja zarastaniu części zbiornika roślinnością nadrzeczną. Ta sama zmiana 

zdolności transportowej strumienia powoduje odkładanie się drobnych cząstek wewnątrz 

czaszy zbiornika, bardzo często wypłycając dno bezpośrednio przy zaporze. Proces ten ma 

swoje dalsze następstwa również pokazane w artykule Wicher-Dysarz i Dysarz (2016). 

Wypłycanie powoduje znaczący wzrost częstotliwości stanów wysokich i wylewów na 

obszarze międzywala w strefie cofkowej. Ekstremalne wartości stanów wody są coraz bliższe 

rzędnej korony wałów, co może skutkować ich przerwaniem i zalaniem okolicznych terenów. 

Wraz z szacowanym w Wicher-Dysarz i Dysarz (2016) podniesieniem rzędnych dna, 

zmniejsza się dostępna pojemność zbiornika. Zauważyć można również pewne pozytywne 

skutki, np. zalądowienie części wlotowej zbiornika spowodowało masowe osiedlanie się 

ptactwa wodnego, czego efektem było założenie Rezerwatu Przyrody „Jeziorsko” w roku 

1998, również wspomniane w Wicher-Dysarz i Dysarz (2016). Istnienie rezerwatu podnosi 

walory przyrodnicze okolicznych terenów, jednak zysk ten, przy regulacjach dotyczących 

takich obiektów i braku kontroli nad zachodzącymi procesami, może utrudnić podjęcie 

działań mających zapobiec katastrofie lub poprawie funkcjonowanie zbiornika. 

Wspomniane procesy trochę inaczej przebiegają w zbiornikach dwustopniowych, co jest 

opisane w artykułach osiągnięcia Wicher-Dysarz i Kanclerz (2012), Dysarz i Wicher-Dysarz 

(2013) a także w Wicher-Dysarz i Dysarz (2015). W artykułach tych analizowano różne 

aspekty funkcjonowania zbiorników Jezioro Kowalskie (Wicher-Dysarz i Kanclerz, 2012) 

oraz Stare Miasto (Wicher-Dysarz i Kanclerz 2012, Dysarz i Wicher-Dysarz 2013, Wicher-

Dysarz i Dysarz 2015). Zgodnie z wynikami przedstawionymi w wymienionych pracach, 

istnienie zapory lub przegrody wewnętrznej, wyraźnie dzieli zbiornik na dwie strefy pod 

względem hydraulicznym, morfologicznym a także biorąc pod uwagę jakość wody. Rzędne 
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zwierciadła wody w części wstępnej zależą od piętrzenia na zaporze głównej w znacznie 

mniejszym stopniu. Istotnym czynnikiem regulującym stan wody w tej części jest wielkość 

otwarcia przepustów lub okien przelewowych zapory wewnętrznej, co pozwala utrzymać 

piętrzenie w części wstępnej nawet wtedy, gdy część główna pracuje w warunkach 

minimalnego piętrzenia lub jest opróżniana (Wicher-Dysarz i Kanclerz 2012). Istnienie 

zapory wewnętrznej zmienia rozkłady istotnych parametrów hydraulicznych na długości 

zbiornika, takich jak średnia prędkość przepływu, naprężenia denne oraz moc strumienia, 

pokazane w artykule osiągnięcia (Dysarz i Wicher-Dysarz 2013) i dzieje się to zarówno przy 

dużych, jaki i małych stanach wody w części głównej. Zasadniczo prędkości rosną na samej 

zaporze oraz poniżej. W przypadku Starego Miasta szacowane prędkości poniżej zapory 

wewnętrznej w niekorzystnych warunkach mogą osiągać wartości większe od 0.5 m/s przy 

prawie zerowych prędkościach wewnątrz części wstępnej. Wzrost prędkości oznacza 

również, że zmienia się charakter procesów morfodynamicznych wewnątrz zbiornika. O ile 

na wlocie do części wstępnej i w jej środkowej części obserwowana jest intensywna 

akumulacja (Wicher-Dysarz i Dysarz 2015), poniżej zapory wewnętrznej może pojawić się 

erozja zagrażająca stabilności tej konstrukcji (Dysarz i Wicher-Dysarz 2013, Wicher-Dysarz 

2019). W przypadku zbiornika Stare Miasto istotny jest jeszcze jeden element, a mianowicie 

most autostrady A2 przecinający część główną i przewężający przekrój czynny przepływu. 

Jednak ten element nie wpływa znacząco na stany wody, ale wpływa na prędkości przepływu 

i rozkłady innych parametrów hydraulicznych, takich jak naprężenia denne czy moc 

strumienia (Dysarz i Wicher-Dysarz 2013, Wicher-Dysarz 2019). Ze względu na przewężenie, 

wzrosty prędkości i innych parametrów są obserwowane zarówno powyżej jak i poniżej 

mostu. Potencjalnie stanowią one takie samo zagrożenie, jak erozja poniżej przegrody 

wewnętrznej. Szczęśliwie most autostrady jest na tyle masywną konstrukcją, że przemiany 

dna widoczne w pomiarach i szacowane w obliczeniach nie wydają się mu zagrażać. 

Oszacowania wielkości i szybkości akumulacji rumowiska w części wstępnej zbiornika 

Stare Miasto (Wicher-Dysarz i Dysarz 2015) pokazują, że proces ten przebiega w podobny 

sposób jak w zbiorniku Jeziorsko (Wicher-Dysarz i Dysarz 2016). W artykule Wicher-Dysarz i 

Dysarz (2015) użyto trzech różnych metod w celu oceny zmian zachodzących w zbiorniku. 

Były to: (1) porównanie batymetrii zbiornika odczytanej z oryginalnych map projektowych z 

roku 2006 oraz batymetrii pomierzonej w roku 2013, (2) symulacji przepływu i transportu 

rumowiska przez zbiornik z wykorzystaniem oprogramowania HEC-RAS, oraz (3) 

samodzielnych obliczeń wielkości rumowiska doprowadzonego do zbiornika i wielkości 

odkładów. Wszystkie metody wskazują na znaczącą akumulacje materiału transportowanego 

w części wstępnej zbiornika. W oszacowaniach wielkości odkładu i jego narastania 

wykorzystano szereg wzorów na obliczanie intensywności transportu rumowiska. Wyniki 

najbardziej zbliżone do obserwowanych uzyskano za pomocą formuł Wilcocka-Crowa 

(2003), Yanga (1973, 1984) oraz MPM (1948). Zgodnie z tymi wyliczeniami nagromadzenie 

rumowiska może być tak duże, że część wstępna przestanie istnieć w okresie od 20 do 120 lat 

użytkowania zbiornika. Jednak tym razem proces akumulacji jest znacznie lepiej 

kontrolowany i możliwe jest korygowanie jego skutków, np. przez usuwanie naniesionego 

materiału, o czym wzmiankowane jest w artykule Wicher-Dysarz (2019). 
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W zbiornikach dwustopniowych widoczny jest również bardzo specyficzny rozkład 

substancji rozpuszczonych, w tym zanieczyszczeń (Wicher-Dysarz i Kanclerz 2012). Woda w 

części głównej lub w rzece poniżej zbiornika jest zdecydowanie lepszej jakości niż w części 

wstępnej czy w rzece powyżej zbiornika. Przeprowadzone badania jakości wody na zbiorniku 

Stare Miasto pokazały, że natlenienie wody rzeki Powy jest wyraźnie lepsze poniżej 

zbiornika. Zanotowano 35% wzrost stężenie tlenu rozpuszczonego. Zauważono również 

znaczącą redukcję stężeń substancji zanieczyszczających, np. stężenie azotu amonowego było 

nawet o 70% niższe. Niestety poprawa jakości wody w rzece poniżej oraz w części głównej 

oznacza również odkładanie substancji niepożądanych w osadach zbiornika. Podobne 

tendencje są zauważalne na zbiorniku Jezioro Kowalskie na rzece Główna. 

Niestety trzeba zwrócić również uwagę na pewne negatywne aspekty wprowadzania 

konstrukcji dwustopniowej. Ujawniły się one podczas powodzi na rzece Powie w roku 2014  

a wspomniano o nich w jednym z artykułów przedstawionego osiągnięcia, a mianowicie w 

Wicher-Dysarz (2019). Fala wezbraniowa przechodząca przez zbiornik poważnie uszkodziła 

zaporę wewnętrzną. Konieczna była jej przebudowa. Od tamtej pory istotne staje się pytanie, 

co stałoby się, gdyby przegroda wewnętrzna została przewrócona i jaki miałoby to wpływ na 

stabilność mostu oraz zapory głównej. Należy również spodziewać się, że znaczna część 

osadów zdeponowanych w części wstępnej zostałaby przetransportowana do części głównej 

istotnie degradując jakość wody w tym akwenie. 

Cel 2. Ocena skuteczności wstępnej części osadowej w ochronie przed zamulaniem  

i degradacją jakości wody zbiornika głównego. 

Elementy oceny skuteczności działania zbiorników dwustopniowych są przedstawione w 

dwóch artykułach stanowiących osiągnięcie, a mianowicie Wicher-Dysarz i Kanclerz (2012) 

oraz Wicher-Dysarz i Dysarz (2015). Celem pierwszego z wymienionych artykułów jest 

analiza wpływu części wstępnej na funkcjonowanie dwóch zbiorników dwustopniowych, a 

mianowicie Jezioro Kowalskie i Stare Miasto. W drugim, podstawowym celem jest 

oszacowanie niepewności obliczeń dopływu rumowiska do zbiornika Stare Miasto, ale 

artykuł ten daje dobry pogląd na specyfikę całego procesu zamulania zbiornika. Są dwa 

zasadnicze aspekty oceny efektywności takich obiektów, a mianowicie (1) ochrona przed 

zamuleniem zbiornika głównego oraz (2) ochrona przed degradacją jakości wody w 

zbiorniku głównym. W przypadku rzek, procesy transportu rumowiska, jego akumulacji  

i erozji oraz procesy przenoszenie zanieczyszczeń zachodzą niejako równolegle. W 

zbiornikach pojawia się pewien obszar wspólny dla oby tych procesów, a jest nim 

potencjalne deponowanie zanieczyszczeń w osadach dennych. Ze względu na ograniczoną 

ilość tlenu docierającą do osadów, obecność zanieczyszczeń rozkładalnych, np. BZT5 może 

skutkować bardzo niebezpiecznymi konsekwencjami. Rozkład może zachodzić w warunkach 

beztlenowych, a jego produkty mogą być toksyczne. Równie ważnym problemem dla 

funkcjonowania zbiornika są zakwity glonów, będące efektem odprowadzenia do zbiornika 

wód silnie zanieczyszczonych biogenami, np. spływami nawozów z pól. Nie mniej 

niebezpieczne wydają się być metale ciężkie deponowane w osadach, mimo iż tego rodzaju 

substancje nie ulegają rozkładowi. Nagromadzenie zanieczyszczeń w osadach dennych w 
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początkowej fazie istnienia zbiornika może nie mieć odczuwalnego wpływu na jakość wody 

w zbiorniku. Podobnie jak akumulacja materiału dennego na dnie zbiornika nie musi od razu 

wpływać znacząco na funkcjonowanie zbiornika. Jednak w dłuższej perspektywie czasu, oba 

te procesy są niepożądane i mogą doprowadzić do dużych szkód, których usunięcie będzie 

wiązało się ze znacznymi kosztami. Dlatego tak istotne jest zapobieganie zarówno akumulacji 

rumowiska jak i degradacji jakości wody. Wstępna część osadowa może mieć w tym procesie 

znaczącą rolę. 

Jak wspomniano przy omawianiu celu pierwszego, w artykule Wicher-Dysarz i Dysarz 

(2015), wykorzystano dane batymetryczne oryginalne odczytane z map projektowych oraz 

pomiary batymetryczne wykonane w roku 2013, czyli po 7 latach funkcjonowania zbiornika, 

w ramach grantu, którego byłam Kierownikiem. Wielkości odkładu obliczone na podstawie 

porównania obu batymetrii wynoszą 0.026 mln m3, co daje średnio 3.6 10–3 mln m3 na rok. W 

odniesieniu do objętości części wstępnej równej 0.294 mln m3 daje to około 9% zmniejszenia 

pojemności części wstępnej. Średnie tempo zmniejszania pojemności wynosi 1.2% na rok. 

Zgodnie z wynikami przedstawionymi w artykule Wicher-Dysarz i Dysarz (2015) całkowite 

zamulenie powinno nastąpić po 62 latach. Biorąc pod uwagę uproszczenia i niepewność 

takich obliczeń przedstawiono również oszacowania za pomocą wzorów empirycznych. 

Wykorzystano osiem formuł: (1) Ackersa-White’a oryginalną z roku 1973 (1973), (2) 

Ackersa-White’a zmodyfikowaną z roku 1990, (3) Meyera-Petera i Müllera (MPM) (1948), (4) 

Engelunda-Hansena (1966), (5) Yanga (1973), (6) van Rijna (1984), (7) Toffaletiego (1968) 

oraz (8) Wilcocka-Crowe’a (2003). Uzyskany rozrzut czasu zamulenia zbiornika wynosi od 

1.6 lat (Toffaleti 1968) do 365.4 lat (Ackers-White 1973). Jednak najbardziej wiarygodne 

wydają się wyniki zbliżone do obserwacji, tzn. uzyskane formułami Wilcocka-Crowe’a, Yanga 

oraz MPM. Ich wyniki prowadzą do wniosku, że zamulenie części wstępnej może nastąpić w 

okresie 20 – 120 lat. Nie są to wyniki korzystne, ale należy pamiętać, że dzięki istnieniu części 

wstępnej ingerencja w zachodzące procesy i powstrzymanie zamulenia jest dużo prostsze. 

Dlatego na przełomie lat 2014-2015 nastąpiło odmulenie tej części zbiornika, omówione 

wstępnie w artykule osiągnięcia Wicher-Dysarz (2019). 

Przedstawione szacunki są właściwe dla oceny żywotności części wstępnej, należy jednak 

pamiętać, że wyznaczane odkłady to rumowisko, które nie trafiło do części głównej i nie 

zmniejszyło jej pojemności. Dla właściwej oceny efektywności działania części wstępnej 

należy zestawić te wyniki z pojemnością całego akwenu albo z pojemnością warstwy 

użytkowej, które wynoszą odpowiednio 2.159 mln m3 oraz 1.216 mln m3. W odniesieniu to 

tych wartości wielkość odkładu to odpowiednio 1.2% oraz 2.1%. Biorąc pod uwagę średnie 

tempo dostarczania rumowiska i formowania się odkładów, zmniejszanie pojemności 

całkowitej mogłoby następować w tempie 0.2% na rok a odniesienie tej szybkości do 

pojemności użytkowej daje 0.3% na rok. Wielkości te nie są imponujące, ale trzeba pamiętać, 

że znaczące zmniejszenie zdolności funkcjonowania zbiornika może nastąpić już przy 

zamuleniu na poziomie 10 – 20%. Mogłoby to oznaczać, że zbiornik przestałby działać 

zgodnie z aktualną instrukcją już po 50 latach użytkowania, a warstwa użytkowa mogłaby 

ulec znaczącej redukcji już po około 30 latach. Dzięki funkcjonowaniu części wstępnej, przy 

regularnym jej bagrowaniu, takiego scenariusza da się uniknąć. 
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Skuteczność stosowanie części wstępnej w celu poprawy jakości wody w części głównej 

jest omówiona w artykule pierwszym osiągnięcia, Wicher-Dysarz i Kanclerz (2012). W dwóch 

zbiornikach, Jezioro Kowalskie oraz Stare Miasto, wykonano pobór szeregu próbek w 

miejscach reprezentatywnych dla poszczególnych części akwenu. Poboru dokonywano co 

miesiąc przez okres trwania projektu badawczego 2011-2014 a po zakończeniu projektu 

badania kontynuowano z mniejszą częstotliwością. W przytoczonym artykule omówiono 

pomiary z okresu 2011-2012. Podstawowe lokalizacje poboru próbek to rzeka na dopływie 

do zbiornika, bezpośrednio powyżej przegrody, bezpośrednio poniżej przegrody, zbiornik w 

pobliżu zapory głównej oraz rzeka lub kanał poniżej zbiornika. W przypadku Starego Miasta 

dodatkowa lokalizacja, to punkt bezpośrednio powyżej mostu autostrady A2. Pomiary własne 

uzupełniano wynikami publikowanymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

(WIOŚ). Wyznaczone miejsca poboru próbek umożliwiają właściwą ocenę oddziaływania 

zbiornika na jakość przepływającej wody. W każdej z lokalizacji przebadano 10 różnych 

wskaźników, ale w artykule zamieszczono wyniki dla pięciu z nich. Są to tlen rozpuszczony 

O2, pięciodniowe biologiczne zapotrzebowanie na tlen BZT5, azot amonowy NH4 oraz 

chemiczne zapotrzebowanie na tlen ChZT na zbiorniku Stare Miasto i fosforany PO4 na 

zbiorniku Jezioro Kowalskie. Pozostałe wskaźniki są pobieżnie omówione w tekście. 

Nawet stosunkowo młody zbiornik Stare Miasto wykazuje zdolność do dość znaczącej 

przemiany wielkości stężeń substancji rozpuszczonych oraz poprawy jakości wody. Należy 

jednak stwierdzić, że ta poprawa nie jest jednoznaczna. Najwyraźniejsza poprawa następuje 

w przypadku tlenu rozpuszczonego. Stężenie O2 na dopływie do zbiornika są rzędu 6 – 7 

mg/l, co oznacza klasę II jakości wody. W trakcie przejścia przez zbiornik, natlenienie istotnie 

się zwiększa, osiągając już w punkcie przed przegrodą stężenia powyżej 8 mg/l, co oznacza 

pierwszą klasę czystości. Zawartość tlenu nie utrzymuje się na stałym poziomie. Wyraźnie 

maleje w okolicach mostu autostrady A2, aby ponownie wzrosnąć przed zaporą główną  

i poniżej zbiornika. Jednak w całym zbiorniku utrzymywana jest I klasa jakości wody. 

Całkowita poprawa natlenienia wynosi około 30%. W przypadku ChZT stężenia redukowane 

są już na wlocie do zbiornika, co zmienia klasę jakości wody z II na I, jednak w samym 

zbiorniku ilość substancji stanowiących ChZT oscyluje. Z niewiadomych powodów wskaźnik 

ten osiąga ponownie II klasę jakości wody przez zaporą czołową, aby w strumieniu poniżej 

zbiornika wykazywać stężenia niższe, w I klasie. Wyniki uzyskane dla azotu amonowego NH4 

w zasadzie nie wnoszą wiele, bo znikome ilości tego typu substancji były obecne w wodach 

rzeki Powy w trakcie trwania badań. Ten wskaźnik utrzymuje się cały czas n poziomie I klasy, 

jednak na przedstawionym w artykule wykresie widać poprawę w samym zbiorniki. 

Redukcja tego związku wynosi około 70%. Najbardziej niejednoznaczne wyniki uzyskano dla 

BZT5. Niestety stężenia tego typu substancji są mniejsze przed zbiornikiem i wynoszą około 2 

mg/l oznaczając I klasę. Wewnątrz zbiornika następuje pogorszenie i przejście jakości wody 

do II klasy a stężenia osiągają wartości prawie 4 mg/l. Dopiero przy zaporze następuje 

nieznaczne polepszenie, jednak w rzece poniżej znów notowano większe stężenia BZT5. Nie 

można tego zjawiska wytłumaczyć inaczej jak dodatkowymi niezidentyfikowanymi zrzutami 

zanieczyszczeń. Ogólnie zbiornik Stare Miasto korzystnie wpływa na jakość wody w Powie, 

ale wysokie stężenia BZT5 muszą niepokoić. 
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Jakość wody rzeki Głównej jest gorsza niż w przypadku rzeki Powy. Dzięki temu, 

tendencje zmian jakości wody zbiorniku Jezioro Kowalskie są wyraźniej widoczne. Inną 

przyczyną może być fakt, że zbiornik ten jest starszy niż poprzedni. Natlenienie wody 

wzrasta znacząco z około 3 mg/l do ponad 8 mg/l. Daje to bardzo dużą poprawę z III klasy do 

I. Duża poprawa natlenienia następuje pomiędzy punktami S2 i S3, czyli pomiędzy częścią 

wstępną i główną zbiornika. Redukcja substancji zanieczyszczających jest równie duża. 

Zarówno azot amonowy NH4 jaki fosforany PO4 z klasy III-IV jakości wody na dopływie so 

zbiornika przechodzą w I klasę na odpływie. W tym przypadku również widać znaczącą 

poprawę przy przejściu z punktu S2 do S3. Jedynie stężenia BZT5 są niepokojąco wysokie a 

nawet rosną w zbiorniku z I klasy do II. Jednak w tym przypadku również należy stwierdzić, 

że zbiornik korzystnie oddziałuje na jakość wody w rzece. Dodatkowo widoczne jest 

pozytywne oddziaływanie części wstępnej i znacząca poprawa wymienionych wskaźników 

pomiędzy częścią wstępną i główna. 

Oba omówione przypadki, tzn. zbiorniki Stare Miasto i Jezioro Kowalskie, wskazują na 

znaczący wpływ zbiornika na jakość wody w rzece. Funkcjonowanie zbiornika starszego, tzn. 

Jeziora Kowalskiego, na bardziej zanieczyszczonej rzece, tzn. Głównej, dodatkowo uwypukla 

role części wstępnej i jej wpływ na jakość wody w części głównej. 

Cel 3. Określenie zróżnicowania i tempa rozwoju roślinności wodnej pomiędzy częścią 

główną i wstępną częścią osadową.  

Naturalnym zjawiskiem obserwowanym na małych i dużych zbiornikach retencyjnych 

jest rozwój roślinności jeziornej i wypieranie wcześniej rosnących na danym obszarze 

gatunków roślin rzecznych i typowych dla terenów zalewowych. W pracy badawczej, 

pierwszy raz problem ten był analizowany na zbiorniku Jeziorsko (Dysarz i in. 2006), dlatego 

jest również wspomniany w artykule będącym częścią osiągnięcia Wicher-Dysarz i Dysarz 

(2016). Na tym obiekcie proces ten pojawia się głównie w górnej części zbiornika jako efekt 

odkładania rumowiska w części wlotowej. Zarastanie wraz z deponowaniem rumowiska 

powodują intensywne wypłycanie tej części. W ramach wcześniejszych prac (Dysarz i in. 

2006) zwracano uwagę na interakcje tego procesu z deponowaniem rumowiska i zmianą 

reżimu hydrologicznego oraz konsekwencje dla bezpieczeństwa wałów cofkowych zbiornika 

Jeziorsko. Wówczas powiązano częstotliwość stanów wody z wpływem roślinności, jednak 

kontekst przeciwpowodziowy był pierwszoplanowy. W przedstawianym osiągnięciu analiza 

rozwoju roślinności w zbiorniku dwustopniowym jest naturalnym rozwinięciem 

wcześniejszych badań nad warunkami hydraulicznymi, intensywnością i charakterem 

procesów morfodynamicznych oraz przemian jakości wody. Zagadnieniu temu jest 

poświęcony czwarty artykuł osiągnięcia, a mianowicie Szoszkiewicz i in. (2016).  

Celem czwartego artykułu jest określenie czynników abiotycznych odpowiedzialnych za 

kierunki i szybkość rozwoju roślinności wodnej zanurzonej i wynurzonej w różnych 

częściach zbiornika Stare Miasto. Uwzględniono specyficzną konstrukcję zbiornika oraz 

powiązano rozwój badanej roślinności ze zmianami częstotliwości zalewania danego 

obszaru, składem granulometrycznym osadów oraz dostępnością substancji biogennych w 

wodzie. Częstotliwość zalewania określano za pomocą obliczeń pakietu HEC-RAS 
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skonfigurowanego na podstawie map projektowych z roku 2006 oraz danych 

hydrologicznych z wodowskazu Posoka na rzece Powie dla okresu 1971-2009. Wykorzystane 

pomiary składu granulometrycznego zostały wykonane w latach 2011 oraz 2012 na 

podstawie próbek osadów dennych pobranych z czaszy zbiornika. W analizach jakości wody 

posłużono się wynikami analiz chemicznych z lat 2011-2012 opisanych we pierwszym 

artykule osiągnięcia, tzn. Wicher-Dysarz i Kanclerz (2012). Skupiono uwagę na zawartości 

azotu amonowego NH4, azotynach NO2, azotanach NO3 oraz fosforanach PO4. Ostateczna 

ocena wpływu różnych czynników na rozwój roślinności została wykonana za pomocą 

wielowymiarowych metod statystycznych takich jak: (1) analiza skupień (ang. cluster 

analysis – CA), (2) analiza głównych składowych (ang. principal component analysis - PCA), (3) 

kanoniczna analiza korespondencji (ang. canonical correspondence analysis - CCA). Na tym 

etapie wykorzystano oprogramowanie Statistica 10. 

Badania roślinności prowadzono wg metodyki makrofitoindykacji uwzględniającej 

identyfikacje zbiorowisk roślinnych fitolitoralu tworzonych przez makrofity wynurzone  

i zanurzone. Posłużono się polską metodą monitoringu jezior w oparciu o makrofity ESMI 

(ang. Ecological State Macrophyte Index) zgodną z Ramową Dyrektywą Wodną UE. 

Zastosowanie jeziornej metody monitoringu w odniesieniu do sztucznego zbiornika 

zaporowego było pionierskim rozwiązaniem. W celu scharakteryzowania roślinności 

brzegowej posłużono się tzw. transektami – wydzielonymi powierzchniami badawczymi  

w zbiorniku zlokalizowanymi przy brzegu o szerokości 20 – 30 metrów. Wyznaczono 10 

transektów w zbiorniku Stare Miasto, tzn. 5 w części wstępnej osadowej i 5 w części głównej. 

Wśród transektów zlokalizowanych w części głównej, dwa znajdowały się powyżej mostu  

a trzy poniżej. Przyjęta lokalizacja poletek badawczych była odpowiednia dla właściwej 

charakterystyki roślinności w zbiorniku oraz analizy różnic w rozkładzie poszczególnych 

gatunków. Na podstawie obserwacji wyznaczono cztery miary botaniczne takie jak: (1) 

całkowita powierzchnia pokryta roślinnością (N), (2) indeks kolonizacji (Z) 

odzwierciedlający ilość makrofitów, (3) indeks różnorodności Shanona (H), (4) indeks 

maksymalnej różnorodności (Hmax). Na podstawie ich wartości określono makrofitowy 

indeks stanu ekologicznego (ESMI) umożliwiający klasyfikację jakości ekologicznej akwenu.  

Badania botaniczne wykazały intensywny rozwój roślinności makrofitowej w zbiorniku 

Stare Miasto. Liczba zidentyfikowanych zbiorowisk roślinnych, łącznie wynurzonych  

i zanurzonych, wynosiła 19. Części zbiornika wyraźnie różniły się pod względem rozwoju 

roślinności. Bardziej zróżnicowana jest część wstępna, gdzie zaobserwowano 16 różnych 

zbiorowisk. Siedem z nich było obecnych tylko w tej części zbiornika. Wyznaczony indeks 

różnorodności Shanona H wynosił 1.71 a indeks maksymalnej różnorodności Hmax równał się 

2.77 w tej części. Z kolei w części głównej tylko 12 zbiorowisk zostało zidentyfikowanych  

i tylko dwa z nich były nieobecne w części wstępnej. Dla tej części wyznaczone wartości H 

oraz Hmax wynosiły odpowiednio 1.46 oraz 2.48. Stan ekologiczny obu części zbiornika został 

określony jako umiarkowany na podstawie wartości ESMI, które dla części wstępnej była 

równa 0.224 a dla części głównej 0.247. 

W dalszych analizach częstotliwość stanów na danych obszarze, skład granulometryczny 

osadów oraz miary jakości wody powiązano z miarami botanicznymi i występowaniem 
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poszczególnych gatunków. Analiza skupień wyraźnie wykazała istotne różnice między 

występującymi czynnikami abiotycznymi jak i miarami botanicznymi miedzy częścią wstępną 

i główną zbiornika. Z kolei analiza głównych składowych (PCA) pozwoliła na identyfikację 

najistotniejszych czynników determinujących rozwój roślinności w zbiorniku. Są to: (1) 

częstotliwość zalewu, (2) lokalizacja transektu, (3) odległość od dopływu do zbiornika, (4) 

zawartość frakcji piaskowej i gliniastej w osadach. Zastosowana kanoniczna analiza 

korespondencji (CCA) wykazała, że dwie pierwsze składowe PCA są odpowiedzialne za 

różnicowanie się roślinności. 

Kompleksowe badania przedstawione w Szoszkiewicz i in. (2016) wykazały, że 

dwustopniowa konstrukcja zbiornika Stare Miasto ma wpływ na proces rozwoju roślinności 

w akwenie. Zależność ta jest pośrednia, tzn. poprzez czynniki hydrauliczne, hydrologiczne, 

morfodynamiczne oraz miary jakości wody. Jednak oddziaływanie konstrukcji jest na tyle 

wyraźne, że ma swoje odzwierciedlenie w różnorodności zbiorowisk roślinnych. 

Przeprowadzona analiza statystyczna wskazała, że najistotniejszymi czynnikami 

determinującymi ten proces są częstotliwość stanów wody w danej lokalizacji, 

umiejscowienie transektu, odległość od dopływu do zbiornika oraz stosunek frakcji 

piaskowej i gliniastej w osadach. 

Cel 4. Wykorzystanie analizy przestrzennego rozkładu naprężeń dennych w celu 

identyfikacji obszarów czaszy zbiornika i budowli wewnętrznych podatnych na 

uszkodzenia w czasie propagacji fali wezbraniowej. 

W artykułach Dysarz i Wicher-Dysarz (2013) oraz Wicher-Dysarz (2019) uwagę 

skupiono na analizie bardziej zaawansowanych wskaźników hydraulicznych opisujących 

przede wszystkim oddziaływanie strumienia na dno czaszy zbiornika. Podstawowym takim 

wskaźnikiem są naprężenia denne τ, będące iloczynem ciężaru właściwego γ, głębokości h 

lub promienia hydraulicznego Rh oraz spadku linii energii Sf. Jednak nawet prostsze podejście 

z analizą prędkości uśrednionych U w pionie lub w przekroju poprzecznym może dostarczyć 

znaczących informacji o potencjalnych przemianach morfodynamicznych dna w danej 

lokalizacji. Trochę bardziej zaawansowanym wskaźnikiem jest moc strumienia (ang. stream 

power – SP) wprowadzona przez Bagnolda (1966) i rozwijana później przez Yanga (1973, 

1984). Zgodnie z definicją przyjętą przez Yanga jest to szybkość generowania strat energii 

odniesiona do jednostki ciężaru właściwego wody. W prezentowanych pracach (Dysarz  

i Wicher-Dysarz 2013, Wicher-Dysarz 2019) przyjęto za Brunnerem (2016), że moc 

strumienia jest wyznaczana jako iloczyn naprężeń dennych τ i prędkości przepływu U. 

Wskaźnik ten niejako łączy w sobie cechy dwóch poprzednich, tzn. τ i U. W niektórych 

przypadkach dużo ciekawszych informacji dostarczają wskaźniki bezwymiarowe 

skonstruowane na podstawie omówionych wielkości. Dlatego w pracy Dysarz i Wicher-

Dysarz (2013) posługiwano się stosunkiem wysokości prędkości do wysokości ciśnienia VP 

oraz tzw. bezwymiarową mocą strumienia SPD. W tym drugim przypadku moc strumienia SP 

jest odniesiona do jednostkowej siły parcia oraz prędkości potencjalnej wynikającej ze wzoru 

Torricelliego. 
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W dwóch przytoczonych artykułach Dysarz i Wicher-Dysarz (2013) oraz Wicher-Dysarz 

(2019) posłużono się oprogramowaniem HEC-RAS a uwagę skupiono na badaniu rozkładów 

podobnych parametrów. Jednak jest wiele różnic pomiędzy tymi podejściami. Podstawowa 

różnica polega na czasie opracowania przedstawionego zagadnienia. Pierwszy artykuł 

powstał w roku 2013, kiedy zaawansowanie dostępnych narzędzi modelowania 2D było 

mniejsze a największa fala wezbraniowa jaka do tej pory przeszła przez zbiornik, miała 

pojawić się dopiero rok później, tzn. w 2014. W roku 2019, kiedy powstał drugi artykuł, 

zaawansowanie dostępnych modeli 2D, w tym HEC-RASa, było większe a dane z wezbrania 

2014 były już dostępne. Chyba też nikt nie spodziewał się przed rokiem 2014, że przegroda 

wewnętrzna na zbiorniku Stare Miasto może zostać uszkodzona w trakcie propagacji 

wezbrania. Więcej uwagi przyciągało przewężenie mostowe, jako potencjalna przyczyna 

katastrofy z powodu erozji poniżej światła mostu.  

Z powyższych faktów wynikają zarówno złożoność zastosowanej metodyki, dane 

wykorzystane w testach obliczeniowych jak i podstawowy przedmiot zaprezentowanych 

analiz. W pierwszym artykule z roku 2013 zastosowano obliczenia 1D w trybie ustalonym, 

natomiast w drugim, z 2019 roku, zastosowano bardziej zaawansowane symulacje 

nieustalone na siatce 2D. Fakt ten wiąże się bezpośrednio z wykorzystanymi pomiarami 

batymetrycznymi i ze sposobem odtwarzania geometrii zbiornika. Zarówno w pierwszym jak 

i w drugim artykule posłużono się batymetrią odtworzoną z map projektowych zbiornika 

 z roku 2006. W pierwszym artykule przetworzono te dane na przekroje poprzeczne, 

natomiast w drugim przypadku zastosowano je w formie rastra rzędnych dna  

o rozdzielczości 1 m × 1 m. Oprócz tego, w artykule pierwszym zastosowano pomiary 

przekrojów zbiornika wykonane w roku 2011. I te dwie geometrie zbiornika były podstawą 

analiz i porównań w Dysarz i Wicher-Dysarz (2013). Natomiast w drugim artykule nie 

korzystano z pomiaru przekrojów z 2011, ale z pełnych pomiarów batymetrii zbiornika 

wykonanych w roku 2013i podobnych pomiarów wykonanych w roku 2018. Pomiary w roku 

2013 były wykonanew ramach projektu badawczego nr N N305 296 740, którego byłam 

Kierownikiem. Natomiast pomiary z roku 2018 pochodzą z drugiej fazy projektu ISOK 

(2018). Oba zbiory danych pomiarowych zostały przetworzone na batymetrię zbiornika w 

formacie rastrowym za pomocą oprogramowania RiverBox (Dysarz 2018) 

W testach przedstawionych w pierwszym artykule wyznaczano przede wszystkim układy 

zwierciadła wody w zbiorniku a na ich podstawie pozostałe parametry, tzn. prędkości 

średnie w przekrojach U, naprężenia denne τ i moc strumienia SP. Układy zwierciadła wody 

wyznaczano dla dwóch przepływów maksymalnych, Q1% i Q50%, oraz trzech przepływów 

charakterystycznych, QSSQ, QSWQ, QSNQ. Konfigurację testów uzupełniało piętrzenie wody na 

zaporze czołowej traktowane jako warunek brzegowy odpływowy. Analizowano dwa 

piętrzenia, a mianowicie poziom minimalny i normalny, odpowiednio 92 m n.p.m. oraz 93.5 

m n.p.m.. Dodatkowo w testach uwzględniano otwarcie lub zamknięcie okna zastawki na 

przegrodzie wewnętrznej. Obliczenia takie wykonano dla dwóch geometrii zbiornika, tzn. 

2006 oraz 2011. 

W drugim artykule symulowano bezpośrednie przejście fali wezbraniowej z roku 2014 

przez zbiornik. W konfiguracji modelu wykorzystano hydrogramu fali wezbraniowej jako 
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warunek dopływowy oraz normalny poziom piętrzenie jako warunek brzegowy odpływowy. 

Założono, że w trakcie przejścia fali wezbraniowej okno zastawki jest całkowicie otwarte, co 

jest zgodne z założeniami projektu ISOK. Bardziej szczegółowo określono równoważny 

współczynnik szorstkości dla czaszy zbiornika. Podstawą takich oszacowań są pomiary 

rumowiska dennego wykonane na zbiorniku w roku 2011 oraz powtórzone w 2018 roku. 

Symulacje przeprowadzono dla trzech batymetrii zbiornika, tzn. 2006, 2013 oraz 2018.  

W tych pracach, zarówno w fazie przygotowania modelu jak i w analizie wyników, 

posługiwano się oprogramowaniem ArcGIS. Wykorzystano przede wszystkim maksymalne 

wartości prędkości U, naprężeń dennych τ oraz mocy strumienia SP. 

Pomimo tak dużych różnic w konfiguracji przedstawionych testów, ich wyniki okazały się 

w dużym stopniu zbieżne. W obu przypadkach najbardziej krytyczne warunki 

zaobserwowano w pobliżu mostu oraz na przegrodzie i bezpośrednio poniżej. O ile 

konstrukcja mostu wydaje się dostatecznie stabilna, o tyle kształt przegrody i jej forma jest 

podatna na zniszczenie mimo przebudowy po roku 2014. Dla przykładu, w testach z falą 

wezbraniową 2014, maksymalne naprężenia denne zanotowane na przegrodzie wewnętrznej 

osiągały wartości 40 N/m2 a odpowiednie wartości mocy strumienia 200 W/m. Są to 

stosunkowo duże wartości, jeżeli weźmiemy pod uwagę typowe warunki przepływu w 

zbiorniku nizinnym od dnie piaszczystym. Mniejsze wartości uzyskiwano dla batymetrii 

2006, natomiast w obu późniejszych przypadkach, tzn. 2013 oraz 2018, wartości naprężeń 

dennych i mocy strumienia były podobnie wysokie.  

Oba zastosowane podejścia wyraźnie wykazały, że istnienie przegrody wewnętrznej 

niesie ze sobą pewne zagrożenia. Część wstępna, niewielka w stosunku do reszty zbiornika, 

nie jest zdolna do zamagazynowania dużej fali wezbraniowej. Przegroda wewnętrzna, lżejsza 

od zapory czołowej i nie przystosowana do przenoszenia dużych obciążeń, może być podatna 

na uszkodzenia. Zniszczenie przegrody wewnętrznej lub jej poważna awaria może 

spowodować uwolnienie sporych ilości wody i osadów i ich propagację razem z falą 

wezbraniową w dół zbiornika. W przypadku zbiornika dwustopniowego oznaczałoby to 

wzmocnienie wielkości wezbrania i dodarcie takiej mieszanej fali do zapory czołowej. Efekty 

tego procesu byłyby zależne od wytrzymałości zapory czołowej. Jednak zbiornik Stare Miasto 

ma nietypową konstrukcje nawet jak na zbiorniki dwustopniowe. Część główna jest 

przedzielona mostem autostrady A2, a przepływ odbywa się wąskim światłem pojedynczego 

przęsła mostowego. Trudno przewidzieć skutki awarii przegrody wewnętrznej w takiej 

konfiguracji zbiornika, ale należy spodziewać się, że byłyby dotkliwe. W najgorszym 

scenariuszu zniszczeniu uległby most poważnie uszkadzając autostradę. Konsekwencje 

zniszczenie mostu mogłyby okazać się katastrofalne dla zapory czołowej i całego zbiornika. 

Na szczęści w roku 2014 nie doszło do aż tak dużych szkód. Jednak świadomość zagrożenia 

powinna skłonić do wytyczenia nowego kierunku analiz, którego celem byłoby opracowanie 

konstrukcji względnie lekkich i niedużych przegród wewnętrznych dla zbiorników 

dwustopniowych. 
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Podsumowanie i wnioski 

Cykl publikacji stanowiący osiągnięcie został wybrany w celu naświetlenia problemów 

związanych z funkcjonowaniem zbiorników dwustopniowych, składających się z części 

wstępnej osadowej oraz części głównej. Zagadnienie jest ważne z jednego podstawowego 

powodu, a mianowicie zbiorniki tego typu wydają się być bardzo dobrym rozwiązaniem, 

biorąc pod uwagę wszelkie kłopoty z funkcjonowaniem zbiorników jednostopniowych 

omówionych na przykładzie zbiornika Jeziorsko. Dlatego w Wielkopolsce coraz częściej są 

budowane zbiorniki o konstrukcji dwustopniowej, aby zabezpieczyć wodę na potrzeby 

gospodarcze w regionie uchodzącym za suchy. 

W kolejnych pracach, realizując kolejne cele osiągnięcia, przeanalizowano szereg 

aspektów funkcjonowania zbiorników dwustopniowych. Pierwszym najbardziej 

podstawowym są uwarunkowania hydrodynamiczne wynikające z osobnej pracy zapory 

głównej i przelewów przegrody wewnętrznej. Skutkuje to znacznie bardziej złożonym 

układem zwierciadła wody niż na zbiornikach jednostopniowych oraz bardziej 

urozmaiconymi rozkładami przestrzennymi głębokości, prędkości, naprężeń dennych czy 

innych specyficznych zmiennych hydraulicznych, np. mocy strumienia. W przypadku 

zbiornika Stare Miasto, dodatkowym czynnikiem odróżniającym funkcjonowanie tego 

zbiornika od innych jest istnienie mostu autostrady A2 przegradzającego część główną na 

dwa akweny i znacznie ograniczając wymianę wody między nimi. Oprócz zmiany warunków 

hydrodynamicznych, przemianie ulegają również procesy morfodynamiczne. Rumowisko 

transportowane przez wody rzeki jest deponowane w części wstępnej niezależnie od 

mechanizmu transportu, wleczonego czy unoszonego. Z części tej może być łatwo usunięte. 

Ogranicza to zmiany morfodynamiczne jakie zachodzą w części głównej. Jednak wraz  

z ograniczeniem akumulacji, może pojawić się erozja poniżej przegrody wewnętrznej mogąca 

przyczynić się do utraty stateczności tej konstrukcji. W przypadku Starego Miasto 

niebezpieczeństwo takie jest związane również z erozją poniżej przęsła mostem autostrady 

A2. W wyniku funkcjonowania części wstępnej znacznej poprawie ulega jakość wody w części 

głównej. Efekt taki zaobserwowano zarówno na starszym zbiorniku Jezioro Kowalskie jak  

i na nowym obiekcie, zbiorniku Stare Miasto. Zmiana reżimu hydrologicznego, składu osadów 

dennych oraz dostępności substancji biogennych ma wpływ na zróżnicowanie i sukcesję 

roślinności w zbiornikach dwustopniowych, co pokazano na przykładzie młodszego 

zbiornika. 

W pracy zwrócono również uwagę na raczej nieoczekiwany aspekt funkcjonowania 

zbiorników dwustopniowych. Inspiracją do prowadzenia badań w tym kierunku było 

wezbranie w zlewni rzeki Powy, które pojawiło się w roku 2014. Wówczas przez zbiornika 

dwustopniowy Stare Miasto przeszła fala wezbraniowa, która doprowadziła do uszkodzenia 

przegrody wewnętrznej. Okazało się, że tego typu konstrukcje budowane w najprostszy 

sposób, nie są przystosowane do warunków propagacji fali wezbraniowej. W badaniach 

posłużono się modelowaniem hydrodynamicznym 2D oraz takimi miarami jak maksymalne 

naprężenia denne oraz moc strumienia, aby zidentyfikować miejsca potencjalnie narażone na 

uszkodzenia w warunkach powodziowych. Metodyka ta wydaje się być skuteczna. Jedynym 

mankamentem jest brak stosownych rozwiązań technicznych umożliwiających 
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zabezpieczenie przegrody wewnętrznej, jednak opracowanie stosownych konstrukcji wydaję 

się kwestią czasu. 

Do najważniejszych osiągnięć zaprezentowanych w cyklu publikacji należy zaliczyć: 

 Analizę efektywności stosowania zbiorników dwustopniowych pod względem 

zabezpieczenia części głównej zbiornika przed akumulacją rumowiska. Wykazano, że 

zbiorniki dwustopniowe dobrze spełniają swoje zadanie istotnie zwiększając 

żywotność zbiornika. Jednocześnie zauważono, że ograniczenie akumulacji 

rumowiska do strefy wstępnej pozwala efektywnie kontrolować ten proces i usuwać 

osady stosunkowo niewielkim nakładem kosztów. 

 Analizę efektywności stosowania zbiorników dwustopniowych pod względem 

zabezpieczenia części głównej zbiornika przed degradacją jakości wody. Wykazano, że 

zbiorniki dwustopniowe dobrze spełniają swoje zadanie istotnie poprawiając jakość 

wody w części głównej oraz w rzece poniżej. Jednocześnie zauważono, iż efektywność 

tego procesu może zależeć od wieku obiektu oraz jakości wody w rzece powyżej 

zbiornika. 

 Analizę sukcesji roślinnej i identyfikację głównych czynników odpowiedzialnych za 

zróżnicowanie gatunków roślinnych w zbiorniku. Analiza ta wykazała, że 

dwustopniowa konstrukcja zbiornika ma pośredni wpływ na rodzaje i różnorodność 

roślinności występującej w poszczególnych częściach zbiornika. 

 Zwrócenie uwagi na negatywne aspekty funkcjonowania zbiornika dwustopniowego, 

takie jak potencjalna erozja poniżej przegrody wewnętrznej oraz brak odporności 

przegrody na propagację fali wezbraniowej w zbiorniku. 

 Wykazanie możliwości zastosowania modelowania hydrodynamicznego 2D oraz miar 

takich jak naprężenia denne oraz moc strumienia do identyfikacji obiektów  

i obszarów wewnątrz zbiornika najbardziej narażonych na awarię w warunkach 

powodziowych. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych  

5a. Przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora 

 Przed uzyskaniem stopnia doktora moje zainteresowania koncentrowały się wokół 

akumulacji rumowiska w zbiorniku Jeziorsko (Z.4.II.D2). Istotą badań była analiza zamulania 

wlotowej części zbiornika i wpływ tego procesu na bezpieczeństwo użytkowania zbiornika. 

Podstawą analiz były badania terenowe obejmujące pomiary batymetryczne, 

hydrometryczne oraz badania składu granulometrycznego rumowiska. Posługiwałam się 

również jednowymiarowym modelowaniem transportu rumowiska do obliczania ilości 

materiału deponowanego na wlocie. Dzięki uzyskaniu finansowania z grantu promotorskiego 

(Z.4.II.E1), badania zakończyły się przygotowaniem i obroną rozprawy doktorskiej (Z.3.2).  

 Oprócz badań akumulacji rumowiska w zbiorniku interesowałam się również procesem erozji 

poniżej zbiornika Jeziorsko (Z.4.II.D3, Z4.II.D6) oraz wpływem zbiornika na przepływy wody w 

rzece Warcie (Z.4.II. D1, D7). 

5b. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 

W pierwszym okresie po doktoracie kontynuowałam swoje zainteresowania związane 

z zamulaniem oraz erozją poniżej zbiornika Jeziorsko. Badania te były realizowane w ramach 

projektu badawczego (Z.4.II.E.3). Znalazło to swoje odzwierciedlenie w kolejnych 

publikacjach (Z4.IIA1, Z.4.II.D9-15). Analizowano także wpływ akumulacji rumowiska oraz 

zarastania na zmiany reżimu hydrologicznego rzeki i wzrost zagrożenia przerwania wałów 

cofkowych. 

Po roku 2008 moja działalność naukowo-badawcza, oprócz osiągnięcia opisanego  

w punkcie 4, została poszerzona o nowe zagadnienia. Skupiłam sie na pięciu aspektach 

związanych z inżynierią i gospodarką wodną tj.: 

1. transport rumowiska w rzekach i zbiornikach wodnych, 

2. jakość wody oraz osadów dennych w rzekach i zbiornikach, 

3. wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego, 

4. wykorzystanie technik teledetekcyjnych w analizach środowiska,  

5. śródlądowe drogi wodne. 

 Wymienione zagadnienia zostaną omówione w kolejnych punktach wraz  

z przytoczeniem stosownych publikacji, projektów oraz ekspertyz bądź raportów. Oprócz 

tych zagadnień, w moim dorobku pojawiły się również inne opracowania niesklasyfikowane 

w tych pięciu tematach. 

W początkowej fazie moich prac po doktoracie zainteresowania badawcze dotyczyły 

głównie modelowania przepływów i transportu rumowiska w rzekach. Badania były 

realizowane na odcinkach rzeki Warty (Z.4.II.D.9, Z.4.II.D.11). W kolejnych pracach 

modelowano procesy przepływu i transportu rumowiska na innych rzekach takich jak Ner 

(Z.4.II.A.5, Z.4.II.D.16, Z.4.II.D.23, Z.4.II.D.26), rzeka Główna, czy rzeka Powa (Z.4.II.D.25). Są to 

rzeki nizinne zlokalizowane w Wielkopolsce a analizy dotyczyły różnych zagadnień. 
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Jednocześnie badania w tym zakresie były powiązane z innymi pracami dotyczącymi np. 

zagrożenia powodziowego na rzece Noteć (Z.4.II.A.13). 

W tym samym czasie sporo uwagi poświęciłam drugiemu zagadnieniu, czyli 

modelowaniu zamulania zbiorników wodnych. W początkowej fazie prace te były skupione 

na zbiorniku Jeziorsko. Część prac była realizowana w ramach projektu z Komitetu Badań 

Naukowych (Z.4.II.I.3) oraz projektu wewnętrznego finansowanego z potencjału badawczego 

(Z.4.II.I.7). Jednym z efektów utylitarnych prac był raport z wykonania projektu badawczego 

(Z.4.II.E.2). W późniejszym czasie wybrano nowe obiekty badawcze, a mianowicie zbiorniki 

dwustopniowe Stare Miasto na rzece Powie (Z.4.II.A.10, Z.4.II.A.17, Z.4.II.A.18), zbiornik 

Jezioro Kowalskie na rzece Głównej (Z.4.II.D.21), oraz zbiornik Radzyny na rzece Samie. Na 

początku analizy i modelowanie procesów na tych obiektach były wykonywane w ramach 

projektu z Narodowego Centrum Nauki (Z.4.II.I.4), którego byłam Kierownikiem. Efektem 

projektu był raport z jego wykonania (Z.4.II.E.3). Wykorzystano oprogramowanie HEC-RAS, 

jego moduły standartowe oraz pewne specyficzne opcje, np. algorytm SIAM (Z.4.II.D.21).  

Drugim obszarem badawczym, który w początkowym okresie był realizowany w ramach 

grantu (Z.4.II.E.3) oraz w ramach projektu finansowanego z potencjału badawczego 

(Z.4.II.I.10), było określenie zmian jakości wody w wybranych rzekach i zbiornikach. Sporo 

prac z tego obszaru badawczego, których byłam współautorem, było poświęconych analizom 

jakości wody w rzekach wymienionych wcześniej, tzn. na rzece Powie (Z4.II.D.20), rzece Ner 

(Z.4.II.A.11, Z.4.II.D.24) i na rzece Głównej oraz na zbiornikach Jezioro Kowalskie (Z.4.I.B.1, 

Z.4.II.A.3-4, Z.II.A.22) i Stare Miasto (Z.4.II.A.11), oraz zbiorniku Radzyny (Z.II.A.7). W ramach 

badań moja rola polegała na wsparciu w postaci obliczeń, symulacji z wykorzystaniem HEC-

RASa pracy zespołu, udział w pobieraniu próbek oraz określeniu wpływu hydrauliki na 

przenoszenie substancji pasywnych w rzece (Z.4.II.D.19). Oprócz jakości wody nowym 

zgadaniem jakim sie zainteresowałam były metale ciężkie w osadach czego efektem była 

ostatnia publikacja w 2018 roku (Z4.II.A.6).  

Trzecim obszarem moich badań jest wyznaczanie stref zagrożenia powodziowego. 

Inspiracją do podjęcia tego tematu były wcześniejsze prace prowadzone na zbiorniku 

Jeziorsko (Z4.II.D12), jak również ekspertyza, jaką wykonałam. Dotyczyła ona nowej 

inwestycji na rzece Warcie tzn. mostu (Z.4.III.M.1) W ramach opracowania zostały 

wyznaczone potencjalne strefy zagrożenia powodziowe uwzględniające nowo wybudowany 

most na rzece Warcie. Kontynuacja tej tematyki została dalej rozwinięta w kolejnym artykule, 

który ukazał sie w 2019 roku (Z4.II.A.8). 

Kolejna grupa moich zainteresowań badawczych, ostatnio rozwijana to wykorzystanie 

technik teledetekcyjnych w analizach środowiska. W ramach tego zagadnienia został 

opublikowany artykuł dotyczący określenie roślinności za pomocą technik satelitarnych na 

zbiorniku Radzyny (Z4.II.A.7) oraz aktualnie jest realizowana praca doktorska, której jestem 

promotorem pomocniczym (Z4.III.K1) 

Ostatnim obszarem moich zainteresowań są śródlądowe drogi wodne. W ramach tego 

tematu uczestniczyłam w projekcie międzynarodowym (Z.4.II.I.1) finansowanym z funduszu 

EU TEN-T. Projekt ten był realizowany we współpracy z firmą UAB „Inžinerinis 

projektavimas“ z Wilna. Jego celem było opracowanie koncepcji regulacji rzeki Niemen na 
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Litwie pod kątem udrożnienia drogi wodnej. W ramach tego projektu, efektem działalności 

zespołu była opracowana ekspertyza (Z.4.II.E.4). Oprócz tego byłam promotorem 3 prac 

dyplomowych dotyczących drogi wodnej na rzece Warcie i międzynarodowej drodze wodnej 

na Noteci. W 2018 roku uczestniczyłam w panelu dyskusyjnym oraz wygłosiłam referat na 

temat aktualnych problemów związanych z żeglugą w Wielkopolsce na konferencji we 

Wrocławiu (Z.4.II.K.25). Opracowałam również program 2 przedmiotów dotyczących dróg 

wodnych na macierzystym Wydziale (Z.4.III.I.) 

W moim dorobku z okresu po doktoracie jest również szereg innych prac 

niesklasyfikowanych. Są to prace, w których moje umiejętności i wiedza służyły większym 

zespołom lub pojedyncze pracy o charakterze bardziej ogólnym. W dorobku mam również 

dwie prace o charakterze ogólnym na temat funkcjonowania zbiorników retencyjnych 

(Z.4.II.A15, Z.4.II.D.25). Prace te częściowo były finansowane ze środków na potencjał 

badawczy (Z.4.II.I.8, Z.4.II.I.11). Opublikowałam także prace z zakresu wyznaczania 

przepływu brzegowego na rzekach nizinnych (Z.4.II.A.14). Brałam również udział  

w projekcie wdrożenia metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce w ramach 

projektu badawczego nr POIS.02.01-00-00-0016/16 (Z.4.II.I.5). 

6. Zestawienie całego dorobku naukowo-badawczego 

Mój dotychczasowy (na dzień 28.04.2019) dorobek naukowy obejmuje łącznie 49 pozycji 

(Tab. 1), z czego 12 publikacji posiada współczynnik wpływu (IF) 8 publikacji jest bez IF, lecz 

znajduję się w bazie Journal Citation Reports (JRC), 16 publikacji znajduję się na liście B 

(MNiSW), 3 rozdziały w monografii w języku angielskim, 8 rozdziałów w języku polskim oraz 

2 artykuły konferencyjne recenzowane w języku angielskim. 

Łączna liczba punktów wg MNiSW mojego dorobku naukowego wynosi 453 (359 bez 

publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego).  

Sumaryczny impact factor wg listy JCR to 11,443. Liczba cytowań publikacji wynosi  

wg WoS: 32 (17-bez autocytowań), a Indeks Hirscha wg WoS: 3. Wg Scopusa liczba cytowań 

wynosi 35 a Indeks Hirscha 3. Natomiast Google Scholar podaje 142 cytowań oraz Indeks 

Hirscha jest równy 7. 
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Tabela 1. Zestawienie dorobku z uwzględnieniem oceny punktowej czasopism wg MNiSW  

(źródła: 1, 2) oraz IF za rok publikacji 

Nazwa czasopisma 
Liczba 

publikacji 

Liczba punktów wg 

MNiSW za dany 

rok  

Sumaryczna 

liczba 

punktów 

MNiSW 

Sumaryczny IF 

za rok wydania 

Czasopisma z IF 

Water  3 25, 30,30 85 1.687,2x 2.069 

Annual Set the Environment 

Protection 

4 15 60 0.068, 0.806, 

0.709. 0.899 

Fresenius Environmental Bulletin 2 2x15  30 0.372, 0.425 

Polish Journal of Environmental 

Studies 

2  13, 15 28 

0.51, 1.12 

Acta Geophysica 1 20 20 0.709 

   223 11.443 

Pozostałe czasopisma recenzowane 

Rocznik Akademii Rolniczej w 

Poznaniu 

3 3 9 - 

Nauka Przyroda Technologie 3  4, 2x6 16 - 

Przegląd Naukowy Inżynieria  

i Kształtowanie środowiska, 

Roczniki SGGW 

1 3 3  

Acta Scientiarum Polonorum 

Formatio Circumiectus 

6 6, 5, 4x10 51 - 

Journal of Ecological Engineering 2 12 24 - 

Inżynieria Ekologiczna 4 9 36 - 

Infrastruktura i Ekologia Terenów 

Wiejskich 

1 6 6 - 

Annals of Warsaw Agricultural 

University - Land Reclamation 

1 4 4 - 

Gospodarka wodna 1 9 9 - 

Journal of Water and Land 

Development 

1 14 14 - 

Episteme 1 5 5 - 

Monografie/rozdziały w monografiach 

w języku angielskim  3 1x5, 2x10 25 - 

w języku polskim 8 8x3 24 - 

Artykuły konferencyjne recenzowane 

w języku angielskim  2 2 4 - 

Łącznie 49  453 11.443 

Punkty przyznane zgodnie z rokiem opublikowania  

http://bg.up.poznan.pl/bg/dzialy/czasopisma/czasopisma_lista.php 
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7. Osiągnięcia dydaktyczno - organizacyjne 

Moja praca dydaktyczna i organizacyjna jest ściśle związana z podejmowaną przeze mnie 

aktywnością badawczą. W pierwszym przypadku oznacza to takie obszary aktywności jak: 

prowadzenie przedmiotów (Z.4.III.I), prowadzenie prac dyplomowych (Z.4.III.J.1-2), 

promotorstwo pomocnicze pracy doktorskiej (Z.4.III.K.1) oraz popularyzacja nauki 

(Z.4.III.I.1-8). W ramach działalności organizacyjnej brałam udział w przygotowaniu 

kilkunastu konferencji i sesji naukowo-technicznych krajowych, w których byłam 

przewodniczącą, sekretarzem lub członkiem (Z.4.III.C1-15). Byłam i jestem członkiem dwóch 

krajowych stowarzyszeń i jednej komisji i (Z.4.III.H.1-3). W jednym przypadku, tzn. 

Towarzystwie Naukowym Inżynierii i Gospodarki Wodnej, pełnię funkcję skarbnika 

(Z.4.III.H2). Z kolei na macierzystym Wydziale biorę udział w pracach kilku komisji 

(Z.4.III.Q.1-7). Pełnię również funkcję koordynatora ds. kontaktów szkół z Wydziałem 

Inżynierii Środowiska i Gospodarki Wodnej (Z.4.III.Q.8). Dodatkowo byłam recenzentem  

3 publikacji krajowych i 1 międzynarodowej (Z.4.III.P1-3). 
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