PRZEGLĄD NIEKTÓRYCH POTOKÓW I ŹRÓDEŁ TATR
ZACHODNICH

POTOK

Potok – niewielki ciek o wartkim nurcie, płynący w
terenie o znacznych deniwelacjach. Należy do wód
płynących w korycie, które zwykle wyerodowanym
w skałach. W Polsce potokami nazywa się
przeważnie cieki płynące na terenach gór i wyżyn.

Masyw Tatr znajduje się na obszarze zlewisk: Morza Czarnego i Bałtyku. Cała
polska część Tatr znajduje się w dorzeczu Dunajca (zlewisko Bałtyku).

Prawie wszystkimi dolinami tatrzańskimi
płyną różnej wielkości strumienie i potoki.

Mają przeważnie niewielką długość, nieprzekraczającą 15 km, oraz duże
nachylenie (do 20 proc. w głównych potokach i ponad 40 proc. w
dopływach).
Łączna długość stałych, powierzchniowych cieków wodnych w polskiej
części Tatr wynosi około 175 km.

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

 Najmniej wody płynie w okresach zimowych, gwałtowne przybory mają
miejsce podczas wiosennych roztopów i w czasie letnich opadów.
 Maksymalne objętości wody płynącej w potokach sięgać mogą do
kilkudziesięciu m 3/sek.
 Znaczny spadek, duża szorstkość denna i o wysoka dynamika zjawisk
związanych z ruchem wód wezbraniowych.
 Przepływ wody ma z reguły charakter burzliwy, gwałtowny, często po
powodziach następuje częściowa zmiana biegu koryta rzeki.
Charakterystyczną cechą potoków tatrzańskich jest „gubienie” wody – takie
potoki bez wody nazywane są przez górali „suchymi potokami”, a bezwodne
doliny „suchymi dolinami”. Zanik przepływu powierzchniowego może być
związany zarówno z występowaniem utworów luźnych (głazów, kamieni,
żwirów), w których płynące wody po prostu „się gubią”, jak i z licznym
występowaniem w dnach koryt skał ulegających procesom krasowym.

ABY ZGŁĘBIĆ WIEDZĘ M.IN. Z ZAKRESU HYDROLOGII
WYBRALIŚMY SIĘ DO DOLINY KOŚCIELISKIEJ

POTOK KOŚCIELISKI

Potok płynący dnem Doliny Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich.
 Całkowita długość potoku, w obrębie Tatr wynosi
prawie 8.5 km
 Średnie objętości przepływu w skali roku
sięgają ponad 1500 l/s. Spora część tej wody na skutek
niezgodności zlewni powierzchniowej i podziemnej
pochodzi z Doliny Małej Łąki.

 Obszar źródliskowy położony jest na zboczach
Kamienistej, na wysokości około 1320 m n.p.m..
 Kształt koryta jest prawie liniowy, rozciągnięty z południa na północ
 Wody potoku w swej drodze ku północy przecinają prawie wszystkie rodzaje skał budujących
masyw tatrzański, począwszy od metamorficznych i granitowych skał krystalicznego trzonu
Tatr Zachodnich, przez osadowe skały serii wierchowych i reglowych aż do wapiennych
utworów eocenu numulitowego. Ta różnorodność podłoża, po którym płyną wody potoku ma
znaczący wpływ na jego "zachowanie".

POTOK KOŚCIELISKI

Charakter Potoku Kościeliskiego : ilość płynącej nim wody w miarę oddalania się od źródeł
wcale nie wzrasta proporcjonalnie do ilości zasilających go wód powierzchniowych i
podwodnych. Przyczyną tego jest przepływanie wód przez wapienne podłoże i
zjawiska krasowe, powodujące, że woda wpływa do podziemnych szczelin.

Potok Kościeliski
Ta wspomniana wcześniej różnorodność podłoża, po którym płyną wody potoku ma
znaczący wpływ na jego charakter.
Ponieważ znaczna część skał, po których płynie Potok Kościeliski w mniejszym lub
większym stopniu podatna jest na procesy krasowe, ma on zdecydowanie mniej stałych
dopływów niż chociażby Potok Chochołowski.
Podczas wędrówki przez dolinę Potok Kościeliski zachowuje się nieco inaczej względem
innych strumieni , potoków czy rzek. W większości przypadków regułą jest, że w miarę
oddalania się od źródła objętość wody płynącej w rzece rośnie . Ta tendencja zachowana
jest do wysokości ujścia Doliny Smytniej. Kiedy w skrajnych przypadkach woda zanika
całkowicie – to suche koryto ciągnie się aż do wypływu z jaskini Wodnej pod Pisaną.Dzięki
temu wypływowi wody przybywa .
Potężny dopływ z Wywierzyska Lodowego znacznie wzmacnia Potok Kościeliski. Niestety
po minięciu Bramy Kantaka, a więc prawie u wylotu z masywu tatrzańskiego znowu
następuje zanik wód, tym razem w rozległym kamienisku (aż do 20% płynącej wody).
Ubytek wody jest uzupełniany dzięki małemu i niepozornemu Potokowi Małołąckiemu.

POTOK KOŚCIELISKI

POTOK KOŚCIELISKI

SKĄD SIĘ BIERZE WODA W
POTOKU KOŚCIELISKIM

W czasie swojego przepływu przez Dolinę Kościeliską zasilany jest wodami
pochodzącymi z :
 Potoku Miętusiego
 Potoku Tomanowego
 Potoku Pyszczyńskiego
 Potoku Małołąckiego

Jednakże to nie jedyne zasoby wody, oprócz nich można wymienić m.in. :
 Lodowe Źródło
 Wypływ spod Hali Pisanej
Oraz wiele niewielkich potoków

ZE WZGLĘDU NA BRAK CZASU NIE UDAŁO NAM SIĘ
DOTRZEĆ W RÓWNIE CIEKAWE MIEJSCA KTÓRE W
ISTOTNY SPOSÓB WIĄŻĄ SIĘ Z TEMATYKĄ WODY
TATR ZACHODNICH

POTOK CHOCHOŁOWSKI

Potok płynący w Tatrach Zachodnich dnem Doliny
Chochołowskiej.
Jego źródła znajdują się na stokach Wołowca na wysokości ok.
1540 m n.p.m.
Długość potoku wynosi 8,86 km, średni przepływ 1200 l/s,
średni spadek 6,47%.
Potok Chochołowski, początkowo wąski o bardzo dużym
spadku sięgającym w rejonach źródłowych 200‰, i burzliwym
przepływie stopniowo łagodnieje. Na wysokości Siwiańskich
Turni spadek dna wynosi zaledwie 17‰ a szerokość koryta sięga
ponad 8 metrów .
Średnia objętość wody wypływającej z Tatr wynosi około 12001300 l/sek., ale podczas wiosennych roztopów czy letnich
wezbrań deszczowych może jej płynąć klika razy więcej.

POTOK OLCZYSKI

Potok spływający Doliną Olczyską w polskich Tatrach Zachodnich.
 Jest to Wywierzysko Olczyskie będące jednym z pięciu największych wywierzysk
Tatr Polskich. Usytuowane na polanie Olczyskiej na wysokości ok. 1070 m n.p.m.,
u podnóży Skupniów Upłazu, stanowi początek potoku Olczyskiego. Woda
wypływa ascensyjnie na obszarze o średnicy ok. 9-10 m.
 Wypływ z potężnego Wywierzyska
Olczyskiego ma wydajność do 1000 l/s.
 Długość jego wynosi 8,8 km

 Olczyski Potok spływa w północnym kierunku dnem Doliny Olczyskiej
w Jaszczurówce, opuszczając tę dolinę i Tatry. W Jaszczurówce zasilany jest
jeszcze wypływem termalnym

POTOK LEJOWY

Potok płynący w Tatrach Zachodnich, dnem Doliny Lejowej.
 Jego źródła znajdują się na wysokości 1240 m n.p.m., na północnych
zboczach Kominiarskiego Wierchu i pod Kominiarską Przełęczą.
 Długość potoku wynosi ok. 6 km

 Średni przepływ 150 l/s
 Po wypłynięciu z Doliny Lejowej poniżej
Skał Między Ściany potok wpływa do
Rowu Kościeliskiego.

KILKA RÓWNIE INTERESUJĄCYCH POTOKÓW O
KTÓRYCH WARTO WSPOMNIEĆ

 Potoki Małego Żlebu, za Bramką i Suchego Żlebu
 Potok Strążyski
 Potok ku Dziurze
 Potok Spadowiec
 Potok Biały
 Potok Bystra
 Potok Sucha Woda Gąsienicowa

ŹRÓDŁO

Źródłem nazywamy naturalny, skoncentrowany i samoczynny wypływ wody
podziemnej na powierzchnię terenu.
Wywierzysko- ,,źródło’’ krasowe (tzw. wokluzyjskie),
stanowiące
wypływ na powierzchnię ziemi
.
cieków płynących w skrasowiałych skałach,
najczęściej wapiennych.

Najobficiej źródła występują w górach i na wyżynach.
Wypływy powstają przede wszystkim w miejscach
odsłonięcia warstwy wodonośnej powstałego wskutek
jej przecięcia lub nacięcia przez powierzchnię terenu.

O ŹRÓDŁA TATRZAŃSKICH W SKRÓCIE

 Źródła występują bardzo licznie. Jest ich około 600.
 Wypływają w większości na wysokościach 800-1200 m.n.p.m.
 Wydajność źródeł jest różna, przeważają jednak źródła o wydajności
0,1 l/sek.(jest ich 36%) oraz źródła o wydajności 0,5 l/sek (64%).
 Występują również ogromne wywierzyska odwadniające wielkie systemy
jaskiniowe jak Lodowe Źródło w Dolinie Kościeliskiej (wydajność 800-1000
l/sek.), czy Wywierzysko Chochołowskie (500 l/sek.).
 Temperatura źródeł waha się między 2-100C.

PODZIAŁ ŹRÓDEŁ ZE WZGLĘDU KIERUNEK SIŁY
HYDRODYNAMICZNEJ

 źródło descensyjne (descensyjne, zstępujące, spływowe, grawitacyjne) – gdy
woda swobodnie wypływa na powierzchnię pod wpływem siły ciężkości;
 źródło ascensyjne (ascensyjne, wstępujące, podpływowe) – woda pod
wpływem ciśnienia hydrostatycznego podnosi się w pustkach skalnych
(porach lub szczelinach) w końcowym odcinku do góry i wypływa w
miejscu, gdzie powierzchnia przetnie zwierciadło statyczne lub warstwę
wodonośną poniżej zwierciadła;
 źródło lewarowe– wypływa ze skał w regionie krasowym przez naturalny
lewar, działający okresowo.

WYWIERZYSKO LODOWE

Lodowe Źródło zlokalizowane jest w Dolinie Kościeliskiej (Tatry Zachodnie) –
konkretnie w pobliżu Bramy Kraszewskiego, na wysokości 974 m n.p.m.

 Średnia wydajność: ~650 l/s
 Zasilanie: woda z podziemnego systemu
krasowego masywu Czerwonych Wierchów
(w tym Jaskinia Wielka Śnieżna,Jaskinia Miętusia, Jaskinia Czarna, Jaskinia Kozia)

 Temperatura wody: od 4,5°C do 4,7°C
[najbardziej stabilna spośród wszystkich wywierzysk tatrzańskich]

WYWIERZYSKO LODOWE

 Wywierzysko Lodowe jest typem źródła ascensyjnego.
 Wahania stanu, obserwowane w centrum wypływu, zawarte są w granicach od 5,6 do
49,0 cm.
 Wartość minimalna 80 1/s natomiast
maksimum około 10 000 l/s
co utwierdza w przekonaniu
że źródło to jest bardzo zmienne.

 Najwyższe stany, wywołane opadami deszczu, notowane są od maja do września lub
października, który zapoczątkowuje niżówkę jesienno-zimową.

WYPŁYWY SPOD HALI PISANEJ

Źródło krasowe zlokalizowane w Wyżniej Bramie Kościeliskiej, która stanowi bardzo
atrakcyjną część Doliny Kościeliskiej (Tatry Zachodnie) – woda wypływa z
otworu Jaskini Wodnej pod Pisaną, na wysokości 1023 m n.p.m.
 Średnia wydajność: ~260 l/s

 Zasilanie: ~20 l/s dopływ krasowy
(woda prawdopodobnie pochodzi z górnych
partii Wąwozu Kraków) + 240 l/s woda
z Kościeliskiego Potoku
(do podziemnego systemu wpada przez ponory)

WYWIERZYSKO CHOCHOŁOWSKIE
Zlokalizowane jest w Dolinie Chochołowskiej, u podnóża stromych zboczy zbudowanych z
wapieni i dolomitów.
 Średnia wydajność: ~400 l/s
 Zasilanie: przede wszystkim -> woda z jaskini Szczelina
Chochołowska oraz z systemu krasowego w
masywie Kominiarskiego Wierchu; poza tym
prawie 30% wody wydostającej się z tego wywierzyska
stanowi woda z Chochołowskiego Potoku
 Temperatura wody: od 4,5°C do 5°C
 Analiza 15-letniego cyklu obserwacji
pozwala zakwalifikować wywierzysko
Chochołowskie do mało zmiennych.

WYWIERZYSKO OLCZYSKIE

Źródło to występuję w Dolinie Olczyskiej (Tatry Zachodnie) – konkretnie tuż
obok Olczyskiej Polany, na wysokości 1070 m n.p.m.
 Średnia wydajność: ~700 l/s
 Woda wypływa ascensyjnie na przestrzeni całej niszy, o czym świadczy
między innymi ujednolicona jej temperatura.
 Temperatura wód oscyluje w

granicach 4,2-4,4°C.

 Dominujące znaczenie w zasilaniu wywierzyska odgrywa dopływ wód z
terenu Suchej Wody

DZIĘKUJĘ ZA OBEJRZENIE MOJEJ
PREZENTACJI
Katarzyna Gołębiak

