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Wprowadzenie

W związku z obecnymi zmianami 
klimatu przygotowywane są prognozy 
ewolucji wielu elementów środowiska 
mających szczególnie duże znaczenie 
dla rozwoju kraju (Wpływ zmian klimatu 
na środowisko, gospodarkę i społeczeń-
stwo, 2012). Wśród nich jest także prze-
kształcone antropogenicznie środowisko 
dolin rzecznych. W związku z ustano-
wieniem wielu form ochrony w dnach 
dolin dyskutowany jest zakres meliora-

cji wodnych. Na ziemiach polskich in-
tensywne prace melioracyjne rozpoczę-
to w XIX wieku i kontynuowano jeszcze 
w kilku okresach XX wieku. Zwykle 
jako przyczyny tej działalności wskazy-
wane są jedynie korzyści gospodarcze 
i ekonomiczne. Nie zawsze przedstawia-
ne są inne uwarunkowania podjęcia tych 
prac. Dna dolin rzecznych, kształtowa-
ne przez procesy fl uwialne, należą do 
najbardziej dynamicznych elementów 
środowiska w umiarkowanej strefi e kli-
matycznej. Warunki klimatyczne, w tym 
ilość i rozkład opadów oraz wysokość 
temperatury, wprost decydują o wiel-
kości przepływu wody w rzece i jego 
wahaniach w czasie, a także wpływają 
na warunki siedliskowe w dnach dolin. 
W ciągu ostatnich 200 lat zmieniły się 
warunki klimatyczne w strefi e umiarko-
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wanej, w tym także na obszarze Polski, 
od bardzo chłodnych i wilgotnych w 
pierwszej połowie XIX wieku do bardzo 
ciepłych i suchszych na początku XXI 
wieku. Ta zmiana wpłynęła na środowi-
sko przyrodnicze dolin, system fl uwial-
ny i zakres prac melioracji wodnych.

Na początku XIX wieku szczególnie 
podmokłymi obszarami były pradoli-
ny. Chociaż są zaliczane do erozyjnych 
form fl uwioglacjalnych, to w rzeczywi-
stości ich rozwój jest bardziej złożony 
(Migoń, 2006). Są one efektem proce-
sów erozji i akumulacji zachodzących 
w warunkach glacjalnych, peryglacjal-
nych i umiarkowanych (Jewtuchowicz, 
1967). Najbardziej charakterystycznym 
elementem pradoliny jest rozległe dno 
o bardzo małym spadku i zmiennej bu-
dowie litologicznej. W jego obrębie 
płynie obecnie rzeka nieproporcjonalnie 
mała w stosunku do rozmiarów formy. 
Zróżnicowane środowisko było szcze-
gólnie doceniane przez człowieka i in-
tensywnie użytkowane. Rolnicze wy-
korzystanie tych terenów zainicjowało 
przekształcenia sieci rzecznej i wymogło 
konieczność prac melioracyjnych, czę-
sto w dużym zakresie (Piasecka, 1974; 
Ciepielowski i Gutry-Korycka, 1993; 
Dembek, Szewczyk i Kamocki, 2004). 
Pomimo tej działalności środowisko 
przyrodnicze  pradolin jest bardzo cen-
ne i często objęte ochroną Natura 2000. 
Celem artykułu jest ukazanie wpływu 
zmiennych warunków klimatycznych 
na system fl uwialny w pradolinach oraz 
okresy wykonanych prac regulacyjnych 
i melioracyjnych w ostatnich 200 latach. 
Poznanie tych zależności pozwoli lepiej 
przewidzieć kierunki dalszych zmian 
w środowisku dolinnym. Wnioski sfor-

mułowano na podstawie badań przepro-
wadzonych w dwóch fragmentach pra-
dolin w środkowej Polsce, obecnie wy-
korzystywanych przez Bzurę i Wartę.

Materiały i metody

Warunki klimatyczne mają ogromny 
wpływ na przebieg procesów fl uwial-
nych, a ich zmiany w skali długookre-
sowej są wyraźnie zapisane w ewolucji 
systemów rzecznych (Falkowski, 1971). 
W krótszych okresach bardzo ważne są 
także właściwości dorzecza takie jak: 
rzeźba, budowa geologiczna i roślin-
ność (Vandenbergher, 2002). W ostat-
nich 200 latach ogromny wpływ na 
modyfi kację procesów fl uwialnych mia-
ła także działalność człowieka, w tym 
regulacje rzek i melioracje dolin rzecz-
nych (Kobojek i Kobojek, 2013).

Zależności między warunkami kli-
matycznymi, systemem fl uwialnym 
i pracami melioracyjnymi analizowano 
w dwóch odcinkach pradolin w środko-
wej Polsce. Badania przeprowadzono 
we fragmencie tzw. pradoliny warszaw-
sko-berlińskiej kształtowanej obec-
nie przez Bzurę w odcinku na zachód 
od Łowicza oraz w pradolinie Warty 
w okolicach Koźmina.

Środowisko przyrodnicze den prado-
linnych i system fl uwialny przedstawiono 
na podstawie badań geomorfologicznych. 
Ponadto dla obu analizowanych odcin-
ków pradolinnych istnieją szczegółowe 
opracowania paleogeografi czne dotyczą-
ce przekształceń systemów fl uwialnych 
(Petera, 2002; Petera i Forysiak, 2004; 
Kobojek 2009). W ukazaniu rozproszone-
go układu koryt na początku XIX wieku 
pomocne były także mapy archiwalne.
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Dane o warunkach klimatycznych 
zaczerpnięto z opracowań wykonanych 
na podstawie różnych źródeł: analiz 
profi lów osadowych, danych dendrolo-
gicznych, historycznych i pomiarów in-
strumentalnych (Chomicz, 1951; Kożu-
chowski, 1985; Grove, 1988; Marciniak, 
1988; Maruszczak, 1991; Przybylak, 
Wójcik i Marciniak, 2004; Przybylak, 
Filipiak i Oliński, 2014).

Wyniki i dyskusja

System wielokorytowy w dnach 
pradolin jako odpowiedź na warunki 
klimatyczne małej epoki lodowej

W analizowanych odcinkach dno 
pradoliny jest rozległe i przyjmuje 
kształt kotliny. W przypadku Warty 
w okolicach Koźmina jego szerokość 
wynosi 6 km przy spadku około 0,55‰. 
Szerokość dna doliny Bzury na zachód 
od Łowicza jest mniejsza i osiąga 3 km, 
a spadek wynosi 0,19%. Z przeprowa-
dzonych badań wynika, że jeszcze na 
początku XIX wieku dna obu pradolin 
kształtowane były przez system wielo-
korytowy.

System wielokorytowy składał się 
z kilku elementarnych koryt, które często 
łączyły się i rozdzielały (rys. 1). Poszcze-
gólne koryta, zwykle wąskie i płytkie, 
były proste albo kręte, stabilne bocznie 
lub meandrujące. W wielu miejscach 
w dnie pradoliny funkcjonowały młaki 
lub wysięki dające początek małym stru-
gom. Pomiędzy korytami występowały 
niewielkie wzniesienia (obszary mię-
dzykorytowe) zbudowane głównie z vi-
stuliańskich osadów piaszczysto-żwiro-
wych lub piaszczysto-mułkowych, tylko 

sporadycznie z gliny zwałowej (rys. 2). 
Zjawiskiem dosyć powszechnym były 
zatory lodowe i roślinne, którym sprzy-
jały koryta o małej szerokości i głębo-
kości.

W analizowanych pradolinach rzeki 
wielokorytowe zaczęły kształtować się 
już w okresie starszego dryasu (Petera 
i Forysiak, 2004). W okresach chłod-
niejszych i wilgotniejszych holocenu 
koryt było więcej, a cieplejszych i such-
szych mniej (Kobojek, 2009). Zależność 
ta widoczna jest szczególnie w ostatnim 
tysiącleciu. W czasie średniowiecznego 
ocieplenia w obrębie dna pradoliny ko-
ryt rzecznych było mniej. Prawdopodob-
nie obniżenie poziomu wód gruntowych 
i rolnicze użytkowanie piaszczystych te-
renów międzykorytowych spowodowa-

RYSUNEK 1. System wielokorytowy rzeki War-
ty w okolicach Koźmina na podstawie Karty To-
pografi cznej Królestwa Polskiego z 1839 roku
FIGURE 1. Warta river multichannel system near 
Koźmin based on Topographical map of Polish 
Kingdom (1839)
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ło zainicjowanie procesów eolicznych, 
o czym świadczą profi le glebowe dato-
wane na X–XI wiek miejscami przykry-
te piaskiem eolicznym. Większe zmia-
ny w systemie wielokorytowym zaszły 
w tzw. małej epoce lodowej, czyli w okre-
sie od XVI do połowy XIX wieku wraz 
z postępującym ochłodzeniem i wzrostem 
częstotliwości powodzi (Maruszczak, 
1991). Klimat termiczny w tym okresie 
był chłodniejszy, bardziej kontynentalny 
i zmienny w porównaniu z warunkami 
panującymi także w XX wieku. Trzy 
fale chłodu przedzielały okresy cieplej-
sze. Ostatnia faza ochłodzenia rozpo-
częła się na przełomie wieków XVIII 
i XIX, ze względną kulminacją w latach 
1800–1820 (Maruszczak, 1991; Goosse, 
Mann i Renssen, 2008). W pierwszej po-
łowie XIX wieku w środkowej Polsce, 
podobnie jak w całej środkowej Euro-
pie, nasiliły się powodzie i klęski głodu. 
W dolinach Warty i Bzury do szczegól-
nie uciążliwych należały powodzie w la-
tach 1813 i 1844. W tym czasie w dnach 

pradolin funkcjonowała największa licz-
ba koryt i występowały rozległe podmo-
kłości. Chłodne lata ograniczające paro-
wanie i duże opady były przyczyną nie 
tylko powodzi, ale także podniesienia 
poziomu wód gruntowych. W związku z 
tym w wielu miejscach zaczęły funkcjo-
nować wysięki i młaki dające początek 
nowym ciekom. Wody podziemne spły-
wające z wyższych poziomów dolinnych 
gromadziły się u podnóża stoków, zasila-
jąc torfowiska i podmokłości. W płaskich 
obszarach, przy minimalnym spadku dna 
pradoliny najefektywniejszy transport 
wody i osadów zapewniał właśnie wie-
lokorytowy system rzeczny. Rozwijał 
się on jednak głównie w kotlinowatych 
rozszerzeniach pradolin. Z literatury 
wynika, że systemy wielokorytowe roz-
wijają się w różnych strefach klimatycz-
nych, ale zawsze w płaskich obszarach 
i przy dużej zmienności przepływu (Nan-
son i Knighton, 1996; Makaske, 2001). 
Wśród kilku typów systemów wieloko-
rytowych, najczęściej spotykanym jest 

RYSUNEK 2. Budowa geologiczna dna pradoliny i system wielokorytowy Bzury na początku XIX 
wieku. Wartanian: 1 – glina zwałowa, 2 – piaski i żwiry, 3 – iły zastoiskowe; vistulian: 4 – piaski i muł-
ki, 5 – piaski eoliczne; holocen: 6 – piaski i mułki, 7 – torf i namuły organiczne, 8 – koryto rzeczne
FIGURE 2. Geological structure of marginal valley fl oor and Bzura multichannel system in the early 
19th century. Wartanian: 1 – till, 2 – sand with gravel, 3 – limnoglacial clay; Vistulian: 4 – sand and silt, 
5 – aeolian sand; Holocene: 6 – sand and silt, 7 – peat and organic silt, 8 – river channel
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układ anastomozujący i anabranching 
(Migoń, 2006; Eaton, Millar i Davidson, 
2010). Także w innych rejonach Polski 
funkcjonują systemy wielokorytowe (Te-
isseyre, 1992; Harasimiuk, Rzechowski i 
Szwajgier, 1993; Banaszuk, 1996; Gra-
dziński i in., 2000).

Prace melioracyjne na tle warunków 
klimatycznych

Gospodarcze zainteresowanie, odpo-
wiedni poziom techniczny i zaangażowa-
nie społeczne było powodem podjęcia re-
gulacji rzek i melioracji odcinków prado-

lin już w pierwszej połowie XIX wieku. 
Najbardziej przekształcony został system 
rzeczny w dnie doliny Bzury. Regulacja 
przebiegała w kilku etapach. W czasie 
prac w pierwszej połowie XIX wieku 
(rozpoczęto w 1823 r.) wytyczono jedno 
szerokie i głębokie koryto od Łęczycy do 
Łowicza (nazwane Nową Bzurą), któ-
rym miały odpływać wszystkie wody. 
Obecnie jest to główne koryto Bzury, 

a w analizowanym odcinku mieszczą 
się w nim wody 100-letnie. Wieloko-
rytowy system rzeczny przekształcono 
w jednokorytowy, przy czym nowe ko-
ryto wyprostowano i pogłębiono. Nie-
które z odciętych koryt nadal są widocz-
ne w krajobrazie, a w czasie wyjątkowo 
wilgotnych lat ożywa w nich okresowy 
przepływ. Kolejne prace melioracyjne 
przeprowadzono w latach trzydziestych 
XX wieku (rys. 3). Wykopano dodatko-
we, mniejsze koryto w południowej czę-
ści dna pradoliny, równoległe do Nowej 
Bzury. Obecnie jest to dolny odcinek tzw. 

Bobrówki (Kobojek, 2009). Od 1961 do 
1974 roku w dnie pradoliny wykopano 
kolejne rowy melioracyjne, niestety tylko 
odwadniające. Prace regulacyjne i melio-
racyjne spowodowały wzrost rozpiętości 
stanów wód w korycie, a woda szybciej 
odpływa niż w warunkach naturalnych. 
W suchych latach nie tylko rowy pozo-
stają suche, ale wysychają także ujściowe 
odcinki małych rzek.

RYSUNEK 3. Okresy prac regulacyjnych i melioracyjnych w pradolinach na tle wybranych elementów 
klimatu w XX wieku. ΔP – średnie 10-letnie anomalie sum opadów atmosferycznych, ΔT – średnie 
anomalie temperatur powietrza (za: Marciniak, 1988)
FIGURE 3. Periods of the regulation and land reclamation works in the proglacial valleys  with selected 
climate elements in 20th century. ΔP – 10-year mean precipitation anomalies, ΔT – 10-year mean tem-
perature anomalies (after: Marciniak, 1988)
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Przekształcenia systemu wieloko-
rytowego Warty trwały nieco dłużej. 
Modyfi kowany był on już w końcu 
XVIII wieku. Powstał wtedy system 
nieciągłych obwałowań, który spowo-
dował odcięcie pojedynczych koryt 
(Petera i Forysiak, 2004). Ostatecznie 
system został zniszczony na skutek 
wybudowania obustronnego obwało-
wania głównego koryta Warty w latach 
trzydziestych XX wieku. W okolicach 
Koźmina, w związku z budową od-
krywkowej kopalni węgla brunatnego, 
w wyniku odwodnienia obszaru od lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku doszło 
do wyschnięcia wielu koryt, a przebieg 
niektórych cieków został sztucznie 
zmieniony. Odkrywka zlokalizowana 
jest w obrębie dna pradoliny Warty, 
a na rysunku 1 jest to obszar położony 
tuż na zachód od Koźmina.

Można wskazać pewne korelacje 
okresów przeprowadzenia prac regula-
cyjnych rzek i melioracyjnych den pra-
dolinnych w XX wieku z warunkami 
klimatycznymi. Prace w latach dwudzie-
stych i trzydziestych XX wieku były kon-
sekwencją wzrostu opadów na przełomie 
wieków XIX i XX oraz występowaniem 
dużych powodzi. W analizowanych do-
linach Bzury i Warty wystąpiły ogrom-
ne powodzie roztopowe w latach 1888, 
1924 i 1928. Ten wilgotniejszy okres 
łączy się także z krótkim ochłodzeniem 
w latach 1918–1929 (rys. 3). Po nim na-
stąpiło pewne ocieplenie i największy 
defi cyt wilgoci w dekadzie lat czterdzie-
stych i częściowo pięćdziesiątych XX 
wieku (Atlas klimatyczny Polski, 1979).

Kolejny etap prowadzonych prac 
melioracyjnych w latach 1961–1974 
można skorelować z drugim w XX wie-
ku wilgotniejszym okresem przypada-
jącym na lata 1960–1980. W 1974 roku 

w północnej części województwa łódz-
kiego opad wyniósł 744 mm (Atlas kli-
matyczny Polski, 1979). Szczególnie 
duże powodzie w analizowanych ob-
szarach wystąpiły w latach: 1960, 1962 
i 1970 (Mikulski, 1998). Były to powo-
dzie roztopowe, dlatego w dolinie Warty 
pod wodą znalazły się także obszary po-
łożone poza wałami przeciwpowodzio-
wymi. Wyliczone dodatnie anomalie 
opadowe były największe w XX wieku 
i sięgały 30–80 mm (rys. 3). W tym sa-
mym czasie posterunki wykazały istotny 
wzrost średnich rocznych stanów zwier-
ciadła wód podziemnych (Chełmicki, 
Paczyński i Płochniewski, 1993).

Lata osiemdziesiąte XX wieku od-
znaczały się już wzrostem temperatury 
i zmniejszeniem wielkości średnich sum 
opadów. Nie kopano już owych rowów 
melioracyjnych, a w istniejących zde-
cydowanie ograniczono zakresu prac 
konserwacyjnych. Także w kolejnych 
dekadach opady były relatywnie małe, 
a powodzie zdarzały się bardzo rzadko. 
W ostatnich latach obserwowane jest 
okresowe przesuszenie den pradolinnych. 
W gorących i suchych latach w głównych 
korytach było mało wody, a małe strugi 
wysychały. Rowy melioracyjne, poza 
większymi torfowiskami, wodę odpro-
wadzają tylko w okresie wiosennym. 
W dnach pradolin, nie tylko zmelioro-
wanych, odnotowano obniżenie poziomu 
wód gruntowych i przesuszenie gleb na 
piaszczystym podłożu (Kobojek, 2004).

Prognozy zmian klimatu a kierunki 
przekształceń środowiska dolinnego

Ocieplenie klimatu od końca XX 
wieku powoduje wzrost temperatury po-
wietrza. Trudniej jest przewidzieć wiel-
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kość opadów, ponieważ korelacja pól 
opadowych jest dużo mniejsza niż tem-
peratury. W konsekwencji opady i towa-
rzyszące zmiany hydrologiczne muszą 
być analizowane w skalach regionalnych 
(Bradley, 2008).

Zgodnie z prognozami w okresie 
2021–2050 średnia temperatura roku 
wzrośnie w Polsce o 0,7–1,0°C – najsil-
niej zimą (Wibig, 2012). Nie należy spo-
dziewać się dużych zmian rocznych sum 
opadów, ale ich rozkład w ciągu roku 
może być nieco inny. Prawdopodobnie 
więcej opadów będzie występowało zimą 
(w środowej Polsce wzrost o 5–10%), 
a mniej latem (Wibig, 2012). Nie jest to 
zjawisko korzystne. Wzrost temperatury 
i usłonecznienia latem będzie czynni-
kiem przyśpieszającym proces ewapo-
transpiracji i pogłębienia defi cytu wody 
w środowisku. Już obecnie największe 
niedobory wody, z punktu widzenia 
roślin, występują w pradolinach central-
nej części Polski. Obszary międzykory-
towe, które jeszcze kilkanaście lat temu 
zajęte były przez łąki lub pastwiska, zo-
stały zaorane. Przyczyną nie jest tylko 
zmiana sposobu chowu krów, tzn. brak 
wypasu, ale także ich przesuszenie.

Wobec prognoz mówiących o wzra-
stającej zmienności warunków pogodo-
wych z roku na rok, to właśnie ta cecha 
klimatu powinna być szczególnie ważna 
przy planowaniu strategii w użytkowa-
niu den pradolin. Ponieważ często będą 
pojawiać się okresy posuszne i okresy 
opadów nawalnych naprzemiennie na 
tych samych obszarach (Kożuchowski, 
2011; Wibig, 2012), trudna jest jedno-
znaczna odpowiedź na pytanie o dalsze 
losy systemu melioracyjnego w dnach 
pradolin. Z jednej strony w naturalnych 
warunkach ocieplanie klimatu powodo-
wało zanik wielu bocznych koryt i prze-

suszanie dna pradoliny. Obecnie przy 
ociepleniu klimatu środowisko pradolin 
będzie także podlegało osuszaniu, a zja-
wisko to może pogłębiać jednokierun-
kowy, odwadniający system melioracyj-
nym. Będzie to miało negatywny wpływ 
nie tylko plony, ale także na wilgotne 
siedliska. Z drugiej strony, przewidywa-
ne są możliwości wystąpienia dużych 
powodzi, a w płaskich obszarach rowy 
melioracyjne pomagają szybciej odpro-
wadzić wodę powodziową.

W związku z powyższym funkcjo-
nowanie systemów melioracyjnych po-
winno być dostosowane do aktualnych 
warunków klimatycznych i wymagań 
środowiskowych. Dla ochrony zasobów 
wodnych każdy system melioracyjny 
pełniący obecnie funkcję odwadniającą 
powinien być uzupełniony o urządzenie 
piętrzące, umożliwiające zahamowanie 
lub spowolnienie odpływu wody. Cza-
sem wystarczy pozamykać zastawki na 
istniejących rowach melioracyjnych. 
Należy usprawnić także zatrzymanie 
w obrębie dna pradoliny wód spływa-
jących z drenowania wyższych teras 
i wysoczyzn. Raczej nie jest możliwe 
nawadnianie dna pradoliny wodą z ure-
gulowanego koryta rzecznego, ponie-
waż zwykle jest ono zbyt głębokie w 
stosunku do rowów. W przypadku rozle-
głych, płaskich obszarów pradolinnych 
o złożonym zasilaniu powierzchniowym 
i podziemnym, silnie przekształconym 
systemie fl uwialnym ważna jest prawi-
dłowo prowadzona gospodarka wodna.

Wnioski

Dna pradolin mają złożone środo-
wisko przyrodnicze, w którym wody 
powierzchniowe i podziemne są bardzo 
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ważnym elementem. Widoczna jest duża 
zależność między warunkami klimatycz-
nymi, lokalnym środowiskiem den pra-
dolinnych, systemem fl uwialnym i nasi-
leniem prac regulacyjno-melioracyjnych.

W warunkach naturalnych wyrazem 
dostosowania procesów fl uwialnych do 
płaskiego i rozległego dna był system 
wielokorytowy. Był on jednak zmienny w 
zależności od warunków klimatycznych. 
W okresach wilgotniejszych wzrastało 
zawodnienie powierzchni i funkcjonowa-
ło więcej koryt. W okresach suchszych 
obniżał się poziom wód gruntowych, 
a koryt rzecznych było mniej.

Regulacja rzek i melioracja grun-
tów w dnach pradolin w początku XIX 
wieku była reakcją na silne zawodnienie 
tych powierzchni w związku z okresem 
chłodniejszym i wilgotniejszym małej 
epoki lodowej. W pierwszej kolejności 
przekształcono uciążliwy system wie-
lokorytowy na jednokorytowy. Prace 
melioracyjne wykonane w XX wieku 
(1928–1932 i 1960–1970) były również 
odpowiedzią na nadmierne uwilgotnie-
nie środowiska dolinnego, w związku 
z nieco większymi opadami. Jednak 
w analizowanych pradolinach były to 
prace jednokierunkowe – tylko odwad-
niające. Można powiedzieć, że z czasem 
w obrębie den pradolinnych utworzono 
sztuczny system wielokorytowy. Jednak 
dawne koryta były kręte, płytsze i często 
zatarasowane wywróconymi drzewami, 
co sprzyjało wolniejszemu spływowi 
wody. Nowe, sztucznie ukształtowane 
główne koryto jest szersze i głębsze. 
Także rowy melioracyjne, wykorzystu-
jące często obniżenia bocznych koryt, są 
wyprostowane i głębokie, dlatego szyb-
ciej odprowadzają wody.

Dna pradolin kształtowane przez 
rzeki wielokorytowe należą do najbar-
dziej przekształconych w wyniku dzia-
łalności człowieka, pomimo tego wy-
stępują w nich najcenniejsze fragmenty 
siedlisk hydrogenicznych, które zostały 
objęte różnymi formami ochrony, w tym 
Natura 2000. Są to jednak krajobrazy 
kulturowe.

W związku z prognozowanym wzro-
stem temperatury i stabilizacją lub nie-
znacznym wzrostem opadów należy 
spodziewać się dalszego procesu osusza-
nia den pradolinnych. Proces ten może 
zagrozić nie tylko wilgotnym, ale także 
piaszczystym ekosystemom w pradoli-
nie. Dlatego tam, gdzie jest to możliwe, 
należy doprowadzić do dwustronnego 
regulowania stosunków wodnych. Oczy-
wiście uwzględnić trzeba indywidualne 
cech środowiska każdej pradoliny.
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Streszczenie 

Wpływ warunków klimatycznych 
na system fl uwialny i melioracje wodne 
w pradolinach w rejonie Łowicza i Koź-
mina (Polska Środkowa). Artykuł przed-
stawia wpływ warunków klimatycznych na 
system fl uwialny i meliorację w ostatnich 
200 latach. Badania przeprowadzono w pra-
dolinach w środkowej Polsce. Doliny te są 
bardzo ważnymi elementami nizinnego kra-
jobrazu. Na przełomie wieków XVIII i XIX  
dna pradolin były zabagnione i kształtowane 
przez rzeki wielokorytowe. System rzeczny 
był związany z okresem większych opadów 
małej epoki lodowej. Takie warunki środo-
wiskowe były bardzo uciążliwe dla gospo-

darki, dlatego podjęto decyzje o regulacji 
rzek i melioracji w pierwszej połowie XIX 
wieku. Prace melioracyjne przeprowadzo-
no jeszcze w dwóch etapach w XX wieku 
(1928–1932 i 1961–1974). Prace wykonano 
w wilgotniejszych okresach i po dużych po-
wodziach.

Summary

Infl uence of climatic conditions on 
the fl uvial system and reclamation in pro-
glacial valleys near Łowicz and Koźmin 
(Central Poland). This article presents 
the infl uence of climatic conditions on the 
fl uvial system and reclamation in the last 
200 years. The research has been conduct-
ed in proglacial valleys in Middle Poland. 
These valleys are extremely important ele-
ment of the lowland landscape. Between 
the 18th and 19th century valley fl oors were 
paludifi ed and formed by multichannel river 
system. That river system was connected 
with periods of higher rain-fall, related to 
the Little Ice Age. Such natural conditions 
were troublesome for the economy which is 
why it was undertaken to regulate the river 
and reclamation in the fi rst half of the 19th 

century. The reclamation was conducted in 
two stages of the 20th century (1928–1932 
and 1961–1974). The operation was realized 
in wet periods and after major fl oods.
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