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Tereny leżące w delcie Wisły charakteryzują się wysoko-
ściami nieprzekraczającymi maksymalnie kilku metrów ponad 
średni poziom morza, a znaczna ich część należy do obszarów 
depresyjnych. Jest to obszar, który w przeszłości należał do naj-
częściej zalewanych w całej Polsce. Występowały tu zarówno 
powodzie wywoływane wielkimi wodami niesionymi przez 
Wisłę, jak i związane ze spiętrzeniami sztormowymi powodu-

jącymi przelewanie się wody morskiej na zaplecza nadmorskich 
wydm. Od XVI do XIX wieku w rejonie delty Wisły miało 
miejsce około 150 groźnych powodzi [2]. Szczególnie często 
dochodziło do powodzi wiosną, gdy w dorzeczu górnej Wisły 
zaczynały się roztopy, a dolna Wisła była jeszcze skuta lodem. 
Było to przyczyną powstawania zatorów lodowych na rzece, 
które często doprowadzały do przerwania wałów i powodzi. 
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W XIX wieku najtragiczniejszymi w skutkach były powodzie, 
które wystąpiły wiosną 1829, 1855 i 1888 roku [13].

Ze względu na permanentne zagrożenie powodziowe ze stro-
ny Wisły już w XVIII wieku powstała koncepcja regulacji i wy-
prostowania ujściowego odcinka Wisły [13]. Miało to ułatwić 
swobodny spływ spiętrzonych wód i lodu do Zatoki Gdańskiej, 
zmniejszając ryzyko wystąpienia powodzi. Jednak dopiero ka-
tastrofalna powódź z 1888 roku skłoniła władze do realizacji 
tej koncepcji i przekopania kanału. Wiosną 1895 roku otwarto 
nowe ujście Wisły do Zatoki Gdańskiej.

W związku z dużą podażą rumowiska rzecznego oraz mały-
mi głębokościami w Zatoce Gdańskiej w pobliżu ujścia wkrótce 
u wylotu koryta zaczął tworzyć się stożek ujściowy. Pojawiły 
się również problemy z drożnością ujścia, a więc istniało realne 
niebezpieczeństwo wystąpienia zatoru lodowego. Wobec tego, 
począwszy od 1897 roku rozpoczęto regulację ujścia Wisły 
poprzez budowę, a następnie sukcesywne przedłużanie falo-
chronów kierujących, zwanych zwyczajowo kierownicami. Ich 
zadaniem jest skoncentrowanie nurtu w stosunkowo wąskim 
korycie na jak najdłuższym odcinku i przez to maksymalne 
wykorzystanie zdolności rzeki do samoczynnego rozmywania 
spłyceń.

Stożek ujściowy Wisły jest formą nadbudowującą się na 
pierwotnym dnie morskim istniejącym w tym rejonie przed 
otwarciem Przekopu Wisły. Na stożku można wyróżnić takie 
elementy jak: platforma, inaczej nazywana plateau – obejmu-
jąca obszar o głębokościach mniejszych niż 3 ÷ 5 m [19] z lo-
kalnie niedużymi różnicami głębokości, skłon – obszar wokół 
plateau charakteryzujący się dużym wzrostem głębokości oraz 
rynna – przegłębienie w plateau będące miejscem wzmożonego 
odpływu wód rzecznych (rys. 1). Ponadto w niniejszym studium 
uznano także za część stożka ujściowego ląd, który przyrósł 
w tym rejonie.

Od początku istnienia ujście Wisły i jego otoczenie podlega-
ją nieustannym zmianom. W wyniku dużej podaży rumowiska 
oraz przedłużania kierownic ujście przesunęło się ponad 2 km 
w morze. Część zmian zachodząca w krótkich i średnich skalach 
czasu jest często trudna do zauważenia i nierozpoznana, jako 
że badania tego rejonu są wciąż niewystarczające. Natomiast 
zmiany długookresowe są łatwiejsze w obserwacji, gdyż nie 
wymagają ciągłych, ani nawet częstych pomiarów. W ostatnich 
kilkudziesięciu latach ewolucja stożka ujściowego Wisły i pro-
cesy tam zachodzące były przedmiotem badań prezentowanych 
między innymi w pracach [4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18], 
a w ostatnich kilku latach w [1, 7, 9, 16, 19].

Specyficzna geometria stożka Wisły jest wynikiem współ-
oddziaływania trzech czynników: morskiego – głównie poprzez 
falowanie i prądy pochodzenia falowego, wiślanego – dopływ 
rumowiska rzecznego oraz antropogenicznego – w postaci 
wykonywanych prac hydrotechnicznych. W procesie ewolucji 
stożka ujściowego Wisły główne znaczenie odgrywa czynnik 
wiślany oraz antropogeniczny, natomiast czynnik morski pełni 
rolę drugorzędną [1]. Najważniejszą ingerencją człowieka w na-
turalny proces rozwoju ujścia jest budowa i stopniowe przedłu-
żanie falochronów ujściowych.

Każdorazowe przedłużenie kierownic oznacza zmianę ist-
niejącej sytuacji hydrodynamicznej i litodynamicznej. W konse-
kwencji tego zabiegu technicznego rumowisko jest wynoszone 
na większe odległości. Zatem odpowiedzią na wydłużenie kie-
rownic jest rozrost stożka w głąb Zatoki Gdańskiej.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie oryginalnego 
modelu uproszczonej geometrii stożka ujściowego Wisły. Mo-
del sformułowano w dwóch wersjach, z których pierwsza ma 
zastosowanie w początkowym okresie ewolucji Przekopu Wisły, 
druga zaś może być wykorzystana w późniejszych etapach roz-
woju stożka ujściowego.

MODEL UPROSZCZONEGO KSZTAŁTU
STOŻKA UJŚCIOWEGO WISŁY

W pracy przedstawiono model stożka ujściowego Wisły opi-
sujący go w kształcie prostej bryły. Podobne modele istnieją na 
przykład dla stożków napływowych usytuowanych na lądzie 
u wylotu doliny górskiej na przedpole. Znaczne uproszczenie 
geometrii analizowanego obiektu jest ich wspólną cechą. Pomi-
mo tego często otrzymuje się bardzo dobre rezultaty. Przykła-
dowo w pracy [3] wyprowadzono model, w którym profil po-
wierzchni stożka napływowego opisano w postaci wielomianu 
drugiego stopnia oraz zweryfikowano go, wykorzystując dane 
dotyczące 20 stożków położonych w różnych miejscach w USA. 
Natomiast w pracy [5] uproszczono stożek napływowy, opisu-
jąc go w postaci segmentowej jako złożenie stożków o różnych 
nachyleniach tworzącej. Następnie, przy pomocy tego opisu po-
równano dwie grupy stożków położonych w Górach Skalistych 
w dwóch lokalizacjach: w Absaroka Range w USA i w Bow 
Valley w Kanadzie.

Morfologia stożka ujściowego i procesy, które go kształ-
tują, są odmienne niż w przypadku innych rodzajów stożków 
napływowych. W prezentowanym modelu zakłada się, że pier-
wotne dno morskie jest płaskie i zawiera się w płaszczyźnie na-
chylonej pod pewnym kątem do poziomu. Takie założenie jest 

Rys. 1. Układ batymetryczny stożka ujściowego Wisły w 2014 roku. Wyszcze-
gólniono takie elementy jak rynna, plateau oraz skłon stożka (na podstawie [19])
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uprawnione, jako że ukształtowanie dna w tym rejonie przed 
otwarciem Przekopu Wisły cechowało się mniej więcej stałym 
nachyleniem równym 1:100 [4]. Założono również, że skłon na 
całym stożku jest nachylony pod jednakowym kątem. Ponadto 
przyjęto, że lądowa część stożka oraz plateau leżą w jednej po-
ziomej płaszczyźnie zaczepionej na pierwotnej linii brzegowej 
oraz rzędnej średniego poziomu morza. Jest to oczywiście duże 
uproszczenie, niemniej jednak popełniany przy nim błąd kuba-
tury jest nieistotny względem kubatury całego stożka ujściowe-
go Wisły. Obie te części są traktowane w modelu razem jako 
plateau, co oznacza, że jego zasięg jest liczony od pierwotnej 
(przed otwarciem Przekopu Wisły) linii brzegowej.

Rozważano dwa warianty uproszczonego kształtu stożka bę-
dące konsekwencją założonego kształtu plateau. W pierwszym 
przyjęto, że plateau jest półkoliste. Wówczas otrzymuje się, że 
taki stożek ujściowy jest wycinkiem stożka – bryły geometrycz-
nej. Na rys. 2 przedstawiono schematycznie tę koncepcję kształ-
tu stożka ujściowego.

W przypadku tak uproszczonego opisu morfologii stożka za-
leżność między jego kubaturą a zasięgiem plateau przedstawia 
się zgodnie z wzorem:

     (1)

gdzie:
V – kubatura stożka,
hp – zasięg plateau stożka,
1:m – nachylenie płaszczyzny dna morskiego przed otwarciem Przekopu,
1:n – nachylenie skłonu stożka.

W drugim wariancie modelu przyjęto, że obrys plateau ma 
kształt trójkąta równobocznego. Wówczas skłon stożka tworzą 
dwie płaszczyzny, zaś uproszczony stożek ujściowy jest czwo-
rościanem. Schematycznie przedstawiono to na rys. 3. Przy 
takich założeniach kubatura stożka zależy od zasięgu plateau 
zgodnie z wzorem:

  (2)

Wyprowadzenie wzorów (1) i (2) można znaleźć w pracy 
[1]. Proste przekształcenie wzoru (1) lub (2) pozwala na wyzna-
czenie zasięgu plateau według odpowiedniego wariantu modelu 
w oparciu o znaną kubaturę stożka, na przykład oszacowaną na 
podstawie mapy batymetrycznej.

W zamyśle autora wariant modelu zakładający, że plateau 
jest półkoliste, mógłby opisywać stożek w początkowym okre-
sie jego istnienia, gdy kierownice w ujściu Wisły nie sięgały 
jeszcze daleko w morze, a rumowisko niesione przez Wisłę było 
deponowane w morzu blisko ujścia.

Każdorazowe przedłużenie falochronów ujściowych skut-
kuje zwiększeniem zasięgu wynoszenia rumowiska wiślanego. 
Powoduje to w dłuższej perspektywie czasu wyciąganie stożka 
w głąb morza i zawężanie jego najbardziej wysuniętej części. 
W związku z tym idea uproszczonego kształtu stożka, u podstaw 
której leży założenie, że plateau stożka jest półkoliste, jest nie-
odpowiednia do opisu morfologii stożka w warunkach istnienia 
i wydłużania kierownic. W tych warunkach lepsze rezultaty po-
winna dawać koncepcja zakładająca, że plateau jest trójkątne.

WERYFIKACJA MODELU KSZTAŁTU STOŻKA
UJŚCIOWEGO WISŁY – KUBATURY STOŻKA

NA TLE DANYCH ARCHIWALNYCH

Jedynym sposobem wyznaczenia rzeczywistej kubatury 
stożka Wisły było i jest uprzednie wykonanie pomiarów ba-
tymetrycznych lub batymetryczno-hipsometrycznych (gdyż 
część stożka znajduje się nad wodą). Tego rodzaju badania były 
wykonywane wielokrotnie od momentu otwarcia ujścia Wisły 
pod Świbnem. Niestety część z nich nie obejmowała całej po-
wierzchni stożka [4], więc możliwości ich wykorzystania są 

Rys. 2. Schemat modelu stożka ujściowego Wisły
w wariancie zakładającym, że plateau ma kształt półkola.
Stożek ujściowy jest wycinkiem stożka geometrycznego

Rys. 3. Schemat modelu stożka ujściowego Wisły w wariancie zakładającym, że 
plateau ma kształt trójkąta równobocznego. Stożek ujściowy jest częścią czwo-

rościanu wyciętą dwiema płaszczyznami: poziomą oraz ukośną
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ograniczone. Ponadto istnieją zastrzeżenia odnośnie do prawi-
dłowości wykonania niektórych pomiarów (ręczne sondowanie, 
problemy z pozycjonowaniem łodzi, precyzja wykonania mapy 
batymetrycznej). Kolejną sprawą, która powoduje rozbieżności 
na etapie obliczania kubatury stożka, jest dokładność odczyta-
nia mapy. Z tego powodu różni autorzy podają czasami bardzo 
rozbieżne wartości dla tego samego okresu, na przykład niektóre 
wartości podane w pracach [12, 13] oraz przedstawione w [4]. 
Kubatury podane w pracy [4], obliczone po uprzedniej digitaliza-
cji map oraz sprowadzeniu ich do jednolitego układu współrzęd-
nych „1965” (strefa 3), wydają się najbardziej precyzyjne spo-
śród wszystkich dostępnych danych literaturowych. W związku 
z tym do weryfikacji przedstawionego modelu uproszczonego 
kształtu stożka Wisły wykorzystano kubatury podane w pracy 
[4]. Są one obliczone na podstawie map i planów sondażowych 
obejmujących swym zasięgiem całą powierzchnię stożka. Nie-
stety, większość z nich dotyczy okresu przed wybuchem I wojny 
światowej. Pomiary wykonane po zakończeniu II wojny świato-
wej zazwyczaj pokrywały jedynie część stożka. Jedynie te z lat 
1965, 1977 i 2002 obejmowały cały rejon ujściowej strefy brze-
gowej.

Na podstawie archiwalnych map batymetrycznych i planów 
sondażowych rejonu stożka z lat 1895-2002 (tych samych, które 
posłużyły autorom pracy [4] do obliczenia kubatur) oszacowano 
rzeczywisty zasięg plateau ograniczonego izobatą 4 m. W litera-

turze [19] można znaleźć informacje, że krawędź plateau stożka 
Wisły zazwyczaj znajduje się na głębokości 3 ÷ 5 m. Dokonany 
przegląd dostępnych map zdaje się to potwierdzać. W związku 
z tym jako arbitralne kryterium przyjęto wartość średnią, czyli 
izobatę 4 m.

Dla wszystkich kubatur stożka przedstawionych w pracy [4] 
obliczono teoretyczny zasięg plateau według obu prezentowa-
nych wariantów modelu. W modelu występują dwa parametry: 
nachylenie pierwotnego dna morskiego oraz nachylenie skło-
nu stożka. W obliczeniach przyjęto pierwotne nachylenie dna 
morskiego w rejonie Przekopu Wisły równe 1:100. Natomiast 
nachylenia skłonu stożka potraktowano wariantowo: 1:20, 1:33 
i 1:40. Przypadek 1:20 odnosi się do bardzo stromego skłonu 
stożka (średni spadek głębokości na skłonie całego stożka wy-
nosi 5 m na 100 m profilu), Z kolei wariant 1:40 odnosi się do 
stożka o łagodnym skłonie (średnie nachylenie skłonu na całym 
stożku jest tylko 2,5 razy większe od pierwotnego nachylenia 
dna), natomiast wariant 1:33 odnosi się do sytuacji pośredniej. 
Dysponując rzeczywistym zasięgiem plateau stożka, możliwe 
było określenie błędu względnego obliczeń. Uzyskane wyniki 
przedstawiono na rys. 4.

Wyniki przedstawione na rys. 4 potwierdzają, że model 
w wariancie półkolistego plateau bardzo dobrze nadaje się do 
uproszczonego opisu kształtu stożka ujściowego Wisły w po-
czątkowym okresie jego rozwoju do 1914 roku Obliczone za-

Rys. 4. Błąd względny zasięgu plateau wynikający z uproszczenia stożka ujściowego Wisły modelem w wariancie półkolistego plateau (a)
oraz trójkątnego plateau (b) przy założeniu różnych nachyleń skłonu stożka w wybranych latach w okresie 1895-2002

a)

b)
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sięgi plateau odbiegają od rzeczywistych wartości zazwyczaj 
o nie więcej niż 10%, co uznać można za znakomitą zgodność. 
W wariancie z nachyleniem skłonu 1:20 uzyskano najczęściej 
zawyżone wyniki, w wariancie 1:40 – w większości przypad-
ków zaniżone, natomiast przy założeniu nachylenia wynoszą-
cego 1:33 – nie ma żadnej reguły, gdyż uzyskane wartości są 
po części zaniżone i zawyżone. Można zauważyć, że wyniki 
uzyskane z lat 1899 i 1901 znacznie odbiegają od pozostałych 
(z okresu do 1914 roku), gdyż są bardziej zaniżone. W tym cza-
sie kubatura stożka uległa zmniejszeniu, podczas gdy zasięg 
plateau w morze zwiększył się nieznacznie (rys. 5). Nastąpiło to 
po niewielkim wydłużeniu kierownicy wschodniej w 1898 roku. 
Model działa w prosty sposób: na podstawie zadanej kubatury 
i nachyleń dna wyznacza zasięg plateau. Ponieważ na wejściu 
otrzymał mniejsze kubatury i niezmienione nachylenia, więc 
w wyniku dał krótsze zasięgi. Przy nachyleniu skłonu 1:20 wy-
nik nie jest za bardzo zaniżony, co wynika z geometrii stożka 
(bryły geometrycznej): im większa stromość tworzącej, tym 
większy promień plateau.

Jednocześnie można stwierdzić, że przy uproszczonym opi-
sie kształtu stożka ujściowego Wisły, przy założeniu półkoli-
stego plateau, nachylenie skłonu może przyjmować dowolną 
wartość z zakresu 1:40 ÷ 1:20. Analiza archiwalnych map ba-
tymetrycznych wskazuje, że nachylenia skłonu większe od 1:20 
prawie nie występują na stożku Wisły, więc przyjmowanie ta-
kich wartości byłoby nieuzasadnione. Z kolei nachylenia skło-
nu mniejsze od 1:40, choć występują na stożku, to, jak łatwo 
sprawdzić, generują coraz większe błędy, więc przyjmowanie 
takich wartości jest bezzasadne. Użyte w modelu nachylenie 

skłonu stożka powinno odpowiadać średniemu rzeczywistemu 
nachyleniu skłonu dla całego stożka. Na rys. 6 oraz rys. 7 po-
kazano przykładowe plany batymetryczne rejonu ujścia Wisły 
w 1895 i 1914 roku wraz z naniesionymi na nie zasięgami pod-
stawy stożka obliczonymi modelem przy założeniu nachylenia 
skłonu 1:40 oraz 1:20.

Stosowanie modelu w wariancie zakładającym, że plateau 
jest półkoliste, do opisu kształtu stożka po 1914 roku jest już 
obarczone dużym błędem (rys. 4). Uzyskuje się wyniki zaniżone 
o około 30%. Jedynie dla wczesnych lat 30-tych XX wieku błąd 
obliczeń jest mniejszy. Wynika to z faktu, że po dużej progresji 
stożka w poprzedniej dekadzie, czoło stożka uległo rozmyciu 
i plateau cofnęło się, więc rzeczywisty zasięg plateau w morze 
zmniejszył się.

Bardzo podobne wyniki uzyskuje się w koncepcji zakłada-
jącej, że plateau stożka ma kształt trójkąta, ale tylko przy zało-
żeniu łagodnego nachylenia skłonu (rys. 4b). Otrzymano bardzo 
dużą zgodność dla początkowego okresu istnienia stożka – do 
1914 roku W pozostałym okresie wyniki są niezadowalające. 
Natomiast otrzymano bardzo dobre wyniki w wariancie z dużym 
(1:20) i średnim (1:33) nachyleniem skłonu przy opisie kształtu 
stożka od 1924 roku, czyli w warunkach, gdy zasięg plateau 
stożka w morze był duży (ponad 2 km). Założenie stromego 
skłonu stożka prowadzi do bardzo dobrych zgodności w latach 
1924-1927 (błąd poniżej 3%) oraz poczynając od 1940 roku 
– błąd nie przekracza 8%. Natomiast założenie średniego na-
chylenia skłonu dobrze odwzorowuje zasięg plateau w okresie 
1931-1934 (błąd niższy niż 8%), a także w pierwszych latach 
istnienia stożka ujściowego (1899-1901).

Rys. 5. Fragment mapy batymetrycznej stożka Wisły z 1897 roku (a), 1899 roku (b), 1901 roku (c) i 1903 roku (d) [1]
pogrubiono izobatę 4 m, która jest traktowana jako głębokość graniczna plateau stożka
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WPŁYW WSCHODNIEGO FALOCHRONU
UJŚCIOWEGO NA ROZWÓJ STOŻKA

Z oglądu map batymetrycznych rejonu ujścia Wisły wynika, 
że kształt stożka i zasięg plateau w morze są w dużej mierze 
uwarunkowane istnieniem i długością falochronów kierujących, 
przy czym zasadniczy wpływ na zasięg plateau ma długość fa-

lochronu wschodniego. Jest to szczególnie wyraźne na mapach 
batymetrycznych z lat 1933-1940 (rys. 8).

Przedłużenie falochronu zachodniego w 1933 roku o 1100 m 
do długości 1700 m, przy niezmienionej długości falochronu 
wschodniego (760 m) nie wpłynęło w żaden sposób na zasięg 
plateau. Natomiast wydłużenie falochronu wschodniego do 
długości 1600 m w 1938 roku poskutkowało zwiększeniem się 

Rys. 6. Układ batymetryczny rejonu ujścia Wisły z września 1895 roku [4] wraz z naniesionym zasięgiem podstawy stożka w morze
obliczonym modelem fenomenologicznym dla 1:n = 1:40 (linia ciągła) i 1:n = 1:20 (linia przerywana)

Rys. 7. Układ batymetryczny rejonu ujścia Wisły z 1914 roku [4] wraz z naniesionym zasięgiem podstawy stożka w morze
obliczonym modelem fenomenologicznym dla 1:n = 1:40 (linia ciągła) i 1:n = 1:20 (linia przerywana)
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zasięgu plateau o około 700 m. Był to jedyny okres w historii 
ujścia Wisły z falochronem zachodnim wyraźnie dłuższym od 
wschodniego. W tych warunkach (gdy falochron zachodni jest 
znacznie dłuższy od falochronu wschodniego) nie należy ocze-
kiwać wzrostu zasięgu plateau, ale raczej akumulacji osadów 
na nim. Jest to zjawisko niekorzystne z punktu widzenia bez-
pieczeństwa przeciwpowodziowego Żuław Wiślanych. Dlatego 
w spotykanych w literaturze propozycjach regulacji ujścia Wisły 
zaleca się, aby falochron wschodni był dłuższy od zachodniego. 
Takie wytyczne można znaleźć na przykład w pracach [4, 13, 
15, 16, 18]. Skutkiem tego rozwiązania miało być zwiększenie 
zasięgu wynoszenia rumowiska w morze, czyli w efekcie zwięk-
szenie zasięgu plateau stożka.

Poszukując związku pomiędzy długością falochronu 
wschodniego a zasięgiem plateau stożka przeanalizowano pro-
porcje między nimi (stosunek tych wartości) w okresie od 1897 
do 2014 roku. W tym celu oszacowano zasięg plateau na podsta-
wie map batymetrycznych zebranych w projekcie OROMA, jak 
też zgromadzonych w IBW PAN oraz przedstawionych w pracy 
[19]. Wyniki pokazano na rys. 9.

Okazuje się, że w początkowym okresie tworzenia się stożka 
występowały dwie charakterystyczne wartości (stosunku długo-
ści kierownicy wschodniej do zasięgu plateau): około 20% w la-

tach 1897-1901 oraz około 30% w latach 1903-1914. W póź-
niejszym okresie można wyodrębnić trzy charakterystyczne 
proporcje: około 20% w latach 1924-1927, około 30% w latach 
1931-1934 oraz ponad 50% począwszy od 1940 roku. Zauwa-
żalna jest zbieżność proporcji tych wielkości ze stosowalnością 
modelu uproszczonego kształtu stożka w wariancie trójkątnego 
plateau. Jednak bardzo ważną rolę przy tym odgrywa przyję-
te nachylenie skłonu stożka, które powinno być uzależnione od 
stosunku długości kierownicy wschodniej do zasięgu plateau. 
W początkowym okresie rozwoju stożka należy przyjmować 
jedynie łagodne nachylenie skłonu (1:40) przy proporcji tych 
wielkości wynoszącej około 30% lub średnie nachylenie skło-
nu (1:33) przy proporcji wynoszącej około 20%. Począwszy od 
1924 roku należy stosować wyłącznie strome nachylenie skłonu 
(1:20) przy proporcji wynoszącej około 20% lub przekraczają-
cej 50% oraz średnie nachylenie (1:33) w przypadku wartości tej 
proporcji równej około 30%. Takie podejście jest bardzo proste, 
ale efektywne, gdyż szybko daje przyzwoite wyniki. Na podsta-
wie zgromadzonych materiałów archiwalnych można również 
opracować taką zależność między przyjmowanym w modelu na-
chyleniem skłonu stożka a długością kierownicy wschodniej lub 
jej stosunkiem do zasięgu plateau, aby otrzymać jeszcze lepszą 
zgodność wyników.

Rys. 8. Fragment mapy batymetrycznej stożka Wisły z 1933 roku (a), 1934 roku (b) i 1940 roku (c) [1]
pogrubiono izobatę 4 m, która jest traktowana jako głębokość graniczna plateau stożka; sondaż z 1933 roku wykonano przed przedłużeniem falochronu zachodniego

Rys. 9. Zestawienie zasięgu plateau stożka i długości falochronu wschodniego w wybranych latach w okresie 1897-2014
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W perspektywie długookresowej plateau stożka Wisły po-
większa zatem swój zasięg w morze. Zasięg ten jest uzależniony 
od długości kierownicy wschodniej. Jeśli nadal będą prowadzo-
ne w ujściu Wisły prace polegające na przedłużaniu falochro-
nów, zasięg plateau powinien się zwiększać. Analogiczne wnio-
ski można znaleźć w pracach [4, 16].

ZMIANY POŁOŻENIA LINII BRZEGOWEJ

Rozwój stożka w ujściu Wisły przejawia się intensywnymi 
zmianami zachodzącymi w morskiej strefie brzegowej. Najbar-
dziej i najszybciej zauważalna jest morfodynamika lądowej czę-
ści strefy brzegowej, ponieważ jest to obszar leżący powyżej 
poziomu wody. Jest zatem stosunkowo łatwo dostępny, a jego 
badanie nie wymaga bardzo dużego nakładu sił i środków. Dłu-
gookresowym skutkiem rozwoju stożka jest przyrastanie lądu 
w jego rejonie, co jest równoważne z wydłużaniem się linii 
brzegowej.

Podjęto próbę zbudowania prostego narzędzia, które umoż-
liwiałoby prognozowanie długookresowych zmian położenia 
i długości linii brzegowej w rejonie ujścia Wisły. Zapropono-
wana koncepcja prognostyczna jest spójna z przedstawionym 
modelem stożka.

Przyjęto założenie, że brzeg lądowej części stożka może być 
opisany jako trójkąt równoboczny o boku długości l. Dwa boki 
tego trójkąta są utożsamiane z linią brzegową zmieniającą się 
w efekcie rozrastającego się stożka. Z założenia, ich długości 
powinny być zbliżone do długości rzeczywistej linii brzegowej, 
czyli długość linii brzegowej wynosi 2l. Wysokość tego trójkąta 
równa:

  (3)

jest parametrem reprezentującym teoretyczny zasięg brzegu.

W proponowanej koncepcji zakłada się, że zmiany położenia 
górnej krawędzi stożka ujściowego (krawędzi plateau stożka) 
odzwierciedlają się w skali wielolecia zmianami położenia li-
nii brzegowej (rys. 10). Oznacza to, że zmiany zasięgu plateau 
przekładają się na zmiany długości linii brzegowej. Założono, 
że ta zależność opiera się na stałej wartości stosunku teoretycz-
nego zasięgu brzegu do zasięgu plateau:

  (4)

Znając wartość parametru f oraz zasięg plateau, można wy-
znaczyć teoretyczny zasięg brzegu z warunku (4), a w konse-
kwencji długość linii brzegowej na stożku Wisły po przekształ-
ceniu równania (3) do postaci:

  (5)

Znając natomiast wartość parametru f i długość linii brze-
gowej, można na podstawie równań (3) i (4) szacować zasięg 
plateau stożka w morze zgodnie z wzorem:

  (6)

To z kolei pozwala na oszacowanie kubatury stożka według 
sformułowanego powyżej modelu uproszczonego kształtu stoż-
ka.

W celu weryfikacji proponowanej koncepcji opisu brze-
gu w rejonie ujścia Wisły oszacowano rzeczywistą długość li-
nii brzegowej odchylonej od pierwotnego jej położenia przed 
otwarciem Przekopu w wybranych latach w okresie 1914–2012 
na podstawie dostępnych map batymetrycznych obejmujących 
cały zmieniony obszar oraz własnych pomiarów położenia linii 
brzegowej z 2012 roku. Na tej podstawie obliczono teoretyczny 
zasięg brzegu w morze hb. Następnie wyznaczono rzeczywisty 
zasięg plateau stożka, co pozwoliło na obliczenie wartości para-
metru f. Wyniki obliczeń przedstawiono na rys. 11.

Rys. 10. Szkic koncepcji przyrastania brzegu w rejonie ujścia Wisły
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Okazuje się, że wartość parametru f jest względnie stała i za-
wiera się zazwyczaj w przedziale 0,7 ÷ 0,8. Jedynie wartości 
w roku 1924 i 1940 znacznie odbiegają od pozostałych. Wynika 
to z faktu, że sondaże wykonane w tych latach były wykonane 
krótko po gwałtownym przyroście plateau stożka – w 1924 roku 
wskutek ekstremalnego przepływu w Wiśle (największego w hi-
storii obecnego ujścia Wisły), zaś w 1940 krótko po przedłuże-
niu kierownicy wschodniej do długości 1600 m. W tych dwóch 
latach otrzymane wartości są niskie, gdyż brzeg nie zdążył do-
stosować się jeszcze do zwiększonego zasięgu plateau.

Można zatem stwierdzić, że zaproponowana koncepcja jest 
słuszna i na tej podstawie, znając długość linii brzegowej, moż-
na oszacować zasięg plateau, a w konsekwencji także kubaturę 
stożka.

WNIOSKI

Sformułowano dwuwariantowy model uproszczonego 
kształtu stożka ujściowego Wisły, który opisuje zależność ku-
batury stożka od zasięgu plateau. Podstawowym założeniem 
pierwszego wariantu jest przyjęcie półkolistego kształtu plateau 
stożka, natomiast w wariancie drugim obrys plateau stożka ma 
kształt trójkąta.

Na podstawie analizy archiwalnych map batymetrycznych 
i planów sondażowych rejonu stożka z lat 1895-2002 stwier-
dzono, że:

 – koncepcja półkolistego plateau jest słuszna w początko-
wym okresie rozwoju stożka ujściowego Wisły do 1914 
roku, teoretyczny zasięg plateau różni się od jego rzeczy-
wistego zasięgu nie więcej niż o 10%,

 – koncepcja trójkątnego plateau dobrze sprawdza się 
w każdym okresie ewolucji stożka, jednak bardzo waż-
ną rolę przy jej stosowaniu odgrywa przyjęte nachylenie 
skłonu stożka, które powinno być uzależnione od stosun-
ku długości kierownicy wschodniej do zasięgu plateau 
– wówczas błąd w odwzorowaniu zasięgu plateau nie 
przekracza 10%.

Sformułowano model położenia i długości linii brzegowej 
w rejonie ujścia Wisły przy założeniu, że kształt lądowej części 
stożka może być uproszczony w postaci trójkąta równobocz-
nego. Dwa boki tego trójkąta są utożsamiane z linią brzegową 
rozrastającego się stożka, a jego wysokość jest parametrem re-

prezentującym teoretyczny zasięg brzegu. Założono, że zmiany 
położenia krawędzi plateau stożka odzwierciedlają się w skali 
wielolecia zmianami położenia linii brzegowej. Zależność ta 
opiera się na stałej wartości stosunku teoretycznego zasięgu 
brzegu do zasięgu plateau (parametru f). Obliczono wartość 
parametru f w wybranych latach w okresie 1914-2012. Obli-
czenia potwierdzają, że jest ona względnie stała i zawiera się 
w przedziale 0,7 ÷ 0,8. Na podstawie długości linii brzegowej 
w rejonie ujścia Wisły można zatem oszacować zasięg plateau, 
a w konsekwencji także kubaturę stożka.
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