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Morfologia wybranych odcinków delty w zbiorniku retencyjnym Jeziorsko
na podstawie pomiarów fotogrametrycznych

Małgorzata Frydrych (1), Maciej Kossowski (2), Zbigniew Rdzany (1), Aleksander Szmidt (1)

1. Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Fizycznej
2. Firma Drony w Praktyce

malgorzata.frydrych@geo.uni.lodz.pl

 Zbiorniki zaporowe stanowią jedne z najbardziej istotnych obiektów antropogenicznych 
występujących w środowisku geograficznym. Z ich funkcjonowaniem wiąże się jednak wiele 
problemów natury ekologicznej i ekonomicznej. Naturalnym procesem zachodzącym w zbiornikach 
retencyjnych jest akumulacja materiału w ich górnych odcinkach i powstawanie delt. W miarę 
postępującej akumulacji zachodzi progradacja delty i zwiększanie się jej powierzchni i objętości 
w stosunku do wartości zbiornika. Zmieniające się stany wód w zbiornikach retencyjnych powodują 
czasowe odsłanianie się powierzchni dna lub zalewanie już ustabilizowanych fragmentów delty. 
Przykładem zbiornika, w którym podczas niskich stanów wody odsłaniane są znaczne fragmenty dna 
jest zbiornik Jeziorsko. W okresie jesienno-zimowym przy minimalnym stanie piętrzenie dochodzi do 
odsłonięcia ponad 50% powierzchni dna.
 Wyjątkowe warunki rozwoju delty wpłynęły na utworzenie ornitologicznego rezerwatu 
przyrody „Jeziorsko” co pozwoliło na jej rozwój w warunkach ograniczonej antropopresji. Powierzchnia 
ustabilizowanej przez roślinność części delty wynosi 4,6 km2 co stanowi ok. 11% powierzchni zbiornika 
przy jego maksymalnym piętrzeniu. Porównanie zdjęć lotniczych z lat 2004, 2009, 2015, 2018 
i 2019 pozwoliło na przeanalizowanie zmian zachodzących w morfologii delty. Analizowana forma 
charakteryzuje się znaczną stabilnością głównego koryta oraz dość intensywnym zmniejszaniem 
szerokości i zarastaniem drugorzędnych koryt rozprowadzających. W obrębie głównego koryta 
dochodzi do powiększania się, łączenia i stabilizowania łach piaszczystych. Powierzchnia niektórych 
z nich uległa wzrostowi nawet o 80%. Zastoiska obecne w środkowej części delty zmniejszyły 
swoją powierzchnię od ok. 50 do 100%. W obrębie ustabilizowanej części delty widoczny jest trend 
w kierunku uproszczenia układu koryt i ograniczenia odpływu do głównego koryta Warty. Znacznie 
bardziej skomplikowany układ koryt występuje w części delty, która zostaje odsłaniana w sezonie 
jesienno-zimowym. Badanie nad tą częścią delty prowadzone są na podstawie zdjęć lotniczych 
wykonanych z bezzałogowego aparatu latającego (UAV). Prowadzenie pomiarów fotogrametrycznych 
z drona w obrębie zbiornika retencyjnego Jeziorsko umożliwia dokładną analizę morfologiczną tej 
części delty, która w naturalnych warunkach rozwija się pod powierzchnią wody.
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Fig. 3. Zmiany morfologiczne w pólnocnej części ustabilizowanej delty zbiornika Jeziorsko; A - 2004, B - 2009, C - 2015, D - 2018, E - 2019.
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Fig. 2. Stale nadwodna część delty zbiornika Jeziorsko. A - Delta na 
ortofotomapie CIR z 2015 roku. B - Sklasyfikowany obraz delty z 2015 roku
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Fig. 1. Położenie obszaru badań. A - Położenienie zbiornika Jeziorsko na tle mapy Polski. B - Zbiornik 
Jeziorsko na tle ukształtowania terenu. C - Ustabilizowana część delty zbiornika Jeziorsko

Fig. 5. Zobrazowanie zmian na wybranych odcinkach delty zbiornika Jeziorsko 
(Fig. 3, 4) pomiędzy ortofotomapami z lat 2009-2015 (A, C) i 2009-2019 (B, D). 
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Fig. 3. Stopniowe zapełnianie się zastoiska w południowej części delty zbiornika Jeziorsko; A - 2004, B - 2009, C - 2015, D - 2018, E - 2019.
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Powierzchnia ustabilizowanej przez roślinność części delty wynosi 4,6 km co 
stanowi ok. 11% powierzchni zbiornika przy jego maksymalnym piętrzeniu. Delta 
zbiornika Jeziorsko charakteryzuje się znaczną stabilnością głównego koryta oraz 
dość intensywnym zmniejszaniem szerokości i zarastaniem drugorzędnych koryt 
rozprowadzających. W obrębie głównego koryta oraz koryt drugorzędnych 
dochodzi do powiększania się, łączenia i stabilizowania łach piaszczystych (Fig. 3). 
Powierzchnia niektórych z nich uległa wzrostowi nawet o 80%. Zastoiska obecne w 
środkowej części delty zmniejszyły swoją powierzchnię od ok. 50 do 100% (Fig. 4). 
W obrębie ustabilizowanej części delty widoczny jest trend w kierunku 
uproszczenia układu koryt i  ograniczenia odpływu do głównego koryta Warty. 
Znacznie bardziej skomplikowany układ koryt występuje w części delty, która 
zostaje odsłaniana w sezonie jesienno-zimowym. 

WPROWADZENIE: 
Naturalnym procesem zachodzącym w zbiornikach 
retencyjnych jest akumulacja materiału w ich górnych 
odcinkach i powstawanie delt. W miarę postępującej 
akumulacji zachodzi progradacja delty i zwiększanie się jej 
powierzchni i objętości w stosunku do wartości zbiornika. 
Zmieniające się stany wód w zbiornikach retencyjnych 
powodują czasowe odsłanianie się powierzchni dna lub 
zalewanie już ustabilizowanych fragmentów delty. 
Przykładem zbiornika, w którym podczas niskich stanów 
wody odsłaniane są znaczne fragmenty dna jest zbiornik 
Jeziorsko (Fig. 1). W okresie jesienno-zimowym przy 
minimalnym stanie piętrzenie dochodzi do odsłonięcia 
ponad 50% powierzchni dna. Wyjątkowe warunki rozwoju 
delty wpłynęły na utworzenie ornitologicznego rezerwatu 
przyrody „Jeziorsko” co pozwoliło na jej rozwój w 
warunkach ograniczonej antropopresji. Celem trwających 
badań jest analiza morfologii delty zbiornika Jeziorsko 
oraz określenie jej zmian zachodzacych w trakcie 
funkcjonowania zbiornika w okresie wieloletnim oraz w 
ciagu jednego roku.  

METODY: 
Analizę morfologii delty zbiornika Jeziorsko w wieloleciu wykonano na podstawie zdjęć lotniczych z lat 2004, 2009, 2015 RGB i CIR, 
2018 oraz 2019 (GUGiK). Wykonano klasyfikację obszaru delty wydzielając obszar delty ustabilizowanej oraz wód (Fig. 2). Porównano 
wybrane obszary z dolnej, środkowej i górnej nadwodnej części delty (Fig. 3, 4). W programie ArcGIS Pro przeprowadzono analizę zmian 
na podstawie różnicy w wartości pikseli w obrębie pojedynczych pasm oraz indeksu pasm pomiędzy ortofotomapami utworzonymi ze 
zdjęć lotniczych (Fig. 5). Dane z roku 2021 uzyskano podczas nalotów fotogrametrycznych z bezzałogowego statku powietrznego (UAV) 
(Fig. 6). Dalsze prace badawcze zakładają wykonania nalotów nad odsłaniającą się w sezonie jesienno-zimowym częścią delty. 

zmiany

brak zmian

Fig. 6. Fotografie i panorama 
wymokanane z drona
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