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W strefach brzegowych akwenów i rzek można zaobser-
wować od strony wody uszkodzenia w dolnych częściach pni 
drzew. Są one wynikiem naporu lodu podczas ruszenia lodów. 
Na rzekach towarzyszą one zatorom lodowym, kiedy stłoczona 
kra i gruz lodowy utrudnia spływ wody, przyczyniając się do 
znacznego podniesienia się poziomu wody i lodu w rzece. Pod-
czas kulminacji wezbrania kra lodowa nasuwając się na brzeg 
może uszkadzać pnie drzew na wyższych poziomach; na wyso-
kości kilku metrów powyżej średniego poziomu rzeki. Świadczą 
o tym blizny lodowe na drzewach (tree ice scars) na brzegach 
dolnej Wisły [9, 19] czy na rzece Mohawk w USA [13, 14]. Na 
przykład, podczas wezbrania zatorowego na rzece Mohawk 
w 1996 roku blizny lodowe pojawiły się na wysokości około 
5 m powyżej normalnego poziomu rzeki [13].

Na rzekach ruch lodu wywołany jest prądem wody. Tworzący 
się zator lodowy tamuje przepływ, wywołując wzrost poziomu 
wody. Wysoko położona również kra lodowa w okresie rusze-
nia zatoru nasuwając się na ląd może uszkadzać drzewa, nawet 
na poziomie wysokości zatoru lodowego. Najwyższe położenia 
blizn lodowych wskazywać mogą maksymalną wysokość lodu 
osiągniętą podczas zatoru lodowego. Toteż na podstawie wy-
sokości blizn lodowych można wnioskować o wysokości zato-
rów lodowych [13]. Stwierdzono również, że poziomowi wody 
w czasie wezbrania odpowiadała rzędna maksymalnej wysoko-

ści blizny lodowej. Toteż wysokość blizn lodowych może być 
miarą zagrożenia zatorowego [20].

Podobne uszkodzenia drzew przez lód pojawiają się również 
na brzegach zalewów przybrzeżnych, w zatokach morskich czy 
na większych jeziorach. Już przed wojną Banzhaf [2] na Zalewie 
Szczecińskim i Lundbeck [16] na Zalewie Kurońskim ukazują 
uszkodzenia i powalone drzewa wskutek naporu pola lodowego 
na brzeg. Napierające i nasuwające się w głąb lądu pola lodo-
we spowodowały duże zniszczenia w drzewostanie w rejonie 
Zatoki Parnawskiej (Estonia). Nasuwający się tam lód poczy-
nił dotkliwe szkody sosnowego lasu [18]. Znaczne szkody po-
wstały na brzegu cieśniny Luodonselkä (Finlandia), gdzie olchy 
szare były silnie uszkodzone, a młode szkockie sosny zostały 
całkowicie zniszczone [1]. Podobne szkody w drzewostanie ob-
serwuje się również na brzegach zbiorników retencyjnych [10]. 
Uszkodzone drzewa, a nawet wyorane wraz z gruntem przez 
nasuwający się lód, dość często odnotowane były na Zalewie 
Wiślanym [4, 8] i Zalewie Szczecińskim [5, 6].

Często obszary przybrzeżne są zalewane wodą, co ułatwia 
nasuwanie się pól lodowych w głąb lądu, nawet na odległość po-
wyżej 100 m [1, 7, 15]. Drzewa tam rosnące są wówczas uszka-
dzane, głównie w dolnej części pnia. Uszkadzanie drzew na 
wyższych poziomach zachodzi natomiast podczas zwałowania 
lodu przed drzewem. Na zalewach zwały lodowe często osiąga-
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ją wysokość kilku metrów, a ekstremalnie nawet do 10 m [21]. 
Podczas jednego zwałowania lodu przy drzewie może powstać 
na jego pniu wiele uszkodzeń na różnych poziomach. Jednak nie 
zawsze najwyższe uszkodzenia na drzewach odpowiadają mak-
symalnej wysokości zwału. Bowiem podczas końcowej fazy 
zwałowania kra lodowa w części szczytowej zwału przegina 
się w kierunku zalewu (podwietrznym) i tam osypując się może 
podwyższać jego wysokość [6].

Jakkolwiek w badaniach nad zjawiskami lodowymi często 
wspominano o szkodliwym oddziaływaniu lodu na drzewa ro-
snące w strefie brzegowej, to jednak nie wykonywano pomiarów 
dotyczących tych uszkodzeń. Ich świadectwem są blizny lodowe 
na drzewach występujące na różnych wysokościach, informujące 
między innymi o wysokości spiętrzeń lodowych, a także o odle-
głości nasuwającego się lodu w głąb lądu. Na podstawie pomia-
rów blizn lodowych będzie można zatem pośrednio uzyskać in-
formacje o dynamice zjawisk lodowych, zwłaszcza w rejonach, 
gdzie nie prowadzono systematycznych obserwacji lodowych.

W tym celu na brzegach Zalewu Szczecińskiego w okresie 
od lutego do sierpnia 2017 roku wykonywano pomiary blizn lo-
dowych obejmujące: maksymalną wysokość blizny, jej długość 
i maksymalną szerokość, wysokość gruntu nad wodą, odległość 
od brzegu, a także odczytywanie współrzędnych geograficznych 
drzewa. Bardzo przydatne były również fotografie wykonywa-
ne podczas rekonesansów. Odczyty wysokości poziomu wody 
na Zalewie Szczecińskim pochodzą z posterunku wodowska-
zowego w Trzebieży (tabl. 1). Obserwacje i pomiary obejmo-
wały odcinki do około jednego kilometra w miejscowościach 
usytuowanych wokół Zalewu Szczecińskiego (tabl. 1). Były to 
odcinki brzegowe dość łatwo dostępne, przeważnie piaszczyste. 
Jednak znaczna część brzegów to mokradła, bagna, z szerokim 
pasem trzcin i innej gęstej roślinności utrudniająca prowadzenie 
pomiarów. Najbardziej sprzyjające warunki badań występują 
zimą, kiedy grunt jest zamarznięty, a akwen pokryty stałym lo-
dem. Nie wszystkie uszkodzenia na drzewach były mierzone. 
Niektóre uszkodzenia mogły być wynikiem działalności zwie-

Tabl. 1. Dane morfometryczne blizn lodowych na drzewach na brzegach Zalewu Szczecińskiego

Lp. Miejscowość i data pomiaru
Współrzędne 
geograficzne 

drzewa

Maksymalna 
wysokość blizn 

[m n.p.w.]

Długość 
blizny
[cm]

Maksymalna 
szerokość 

blizny [cm]

Odległość drzew 
od brzegu

[m]

Wysokość 
gruntu nad 
wodą [m]

Poziom wody 
wodowskaz 

Trzebież [cm]

1 Podgrodzie 20 IV N 53°44.589’
E 14°17.931’ 0,9 15 6 12 0,5 519

2 N 53°44.375’
E 14°18.502’ 1,0 80 30 41 0,2 519

3 N 53°44.395’
E 14°18.596’ 1,2 80 30 26 0,4 519

4 Miroszewo 20 IV N 53°44.153’
E 14°19.493’ 1,6 115 14 12 0,4 519

5 N 53°43.665’
E 14°20.062’ 1,8 25 8 17 0,6 519

6 N 53°43.613’
E 14°20.165’ 0,9 65 30 5 0,2 519

7 Warnołęka 4 VII N 53°42.209’
E 14°21.655’ 1,6 60 22 8 0,4 528

8 N 53°42.075’
E 14°21.858’ 0,8* 60 12 4 0,5 528

9 N 53°41.978’
E 14°21.993’ 1,4 90 19 13 0,3 528

10 Brzózki (Popielewo) 19 IV N 53°40.898’
E 14°24.056’ 0,8 45 12 8 0,3 537

11 N 53°40.706’
E 14°24.548 0,8 35 45 3 0,4 537

12 Brzózki (Popielewo) 21 II N 53°40.676’
E 14°24.750’ 1,2 90 > 50 6 0,3 480

13 Trzebież 19 IV N 53°40.137’
E 14°29.401’ 1,9 180 17 1 0,1 537

14 N 53°40.038’
E 14°30.165’ 0,8 35 1 3 0,4 537

15 N 53°39.844’
E 14°30.699’ 1,3 105 22 10 0,3 537

16 Kopice 31 III N 53°41.879’
E 14°32.579’ 2,7 190 80 10 0,8 501

17 N 53°41.884’
E 14°32.575’ 4,3 280 20 12 1,5 501

*/ – Drzewo pochylone
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Tabl. 1. Dane morfometryczne blizn lodowych na drzewach na brzegach Zalewu Szczecińskiego (ciąg dalszy)

Lp. Miejscowość i data pomiaru
Współrzędne 
geograficzne 

drzewa

Maksymalna 
wysokość blizn 

[m n.p.w.]

Długość 
blizny
[cm]

Maksymalna 
szerokość 

blizny [cm]

Odległość drzew 
od brzegu

[m]

Wysokość 
gruntu nad 
wodą [m]

Poziom wody 
wodowskaz 

Trzebież [cm]

18 N 53°41.886’
E 14°32.570’ 3,9 230 53 11 1,6 501

19 N 53°42.083’
E 14°32.394’ 0,9 50 40 4 0,4 501

20 Czarnocin 15 II N 53°43.119’
E 14°32.821’ 2.2 170 17 5 0,5 476

21 Czarnocin 31 III N 53°43.262’
E 14°32.875’ 3.4 270 >10 18 0,7 501

22 Półwysep Rów 24 III N 53°49.211’
E 14°34.320’ 2.5 220 210 18 0,3 515

23 N 53°49.400’
E 14°34.411’ 2.3 210 40 64 0,2 515

24 N 53°49.656’
E 14°34.337’ 2.4 190 30 63 0,5 515

25 N 53°49.684’
E 14°34.274’ 2.5 210 60 10 0,4 515

26 N 53°49.722’
E 14°34.283’ 0.5* 90 45 0 0 515

27 N 53°49.777’
E 14°34.207’ 0.8* 140 55 2 0,3 515

28 Płocin E 24 III N 53°50.436’
E 14°34.963’ 1.1* 190 30 2 0,4 515

29 Płocin E 8 VI N 53°50.470’
E 14°34.921’ 1.4 35 9 2 0,5 499

30 N 53°50.470’
E 14°34.921’ 1.3 25 5 2 0,5 499

31 N 53°50.471’
E 14°34.920’ 2.0 45 6 3 0,7 499

32 N 53°50.471’
E 14°34.920’ 2.8 85 7 3 0,7 499

33 N 53°50.471’
E 14°34.920’ 1.5 55 18 2 0,7 499

34 Płocin E 24 III N 53°50.517’
E 14°34.865’ 1.4 40 20 2 0,6 515

35 N 53°50.517’
E 14°34.865’ 1.2 80 25 1 0,4 515

36 Sułomino 13 III N 53°51.517’
E 14°32.560’ 2.1 40 11 2 0,3 501

37 N 53°51.544’
E 14°32.437’ 1.1 30 50 19 0,5 501

38 Karnocice 13 III N 53°51.511’
E 14°31.063’ 1.5 45 7 8 0,9 501

39 N 53°51.619’
E 14°30.741’ 3.0 70 11 9 1,4 501

40 N 53°51.619’
E 14°30.741’ 3.6 125 13 8 1,4 501

41 Lubin 10 VIII N 53°51.763’
E 14°26.276’ 0.9* 280 36 0 0 518

42 N 53°51.764’
E 14°26.271’ 3.3 255 8 3 0,5 518

43 N 53°51.796’
E 14°26.008’ 0.8 40 11 3 0,4 518

 Średnia  1,78 110,93 28,9 10,58 0,52 512,4

*/ – Drzewo pochylone
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rząt, a niektóre występowały z boku czy z tylu drzewa. Ponadto 
część drzew była tylko podcięta na poziomie wody, z odsłonię-
tymi i uszkodzonymi korzeniami, a niektóre były nawet prze-
wrócone.

Podjęto też próbę określenia gęstości występowania blizn 
lodowych na drzewach na badanych odcinkach brzegów według 
skali przedstawionej przez Lederer’a i Garver’a [14]. Wyzna-
czyli oni sześciostopniową skalę gęstości występowania blizn 
lodowych (Scar-value scale [SVS]). Oto opis tej skali: 0. brak 
uszkodzeń; 1. drobne, niezwykle rzadkie uszkodzenia; 2. małe, 
rzadkie uszkodzenia drzew; 3. umiarkowane, kilka drzew uszko-
dzonych; 4. duże, wiele uszkodzonych drzew, powszechne wy-

stępowanie blizn; 5. skrajne, większość uszkodzonych drzew, 
połamane drzewa.

ANALIZA WYNIKÓW POMIARU BLIZN LODOWYCH 
NA DRZEWACH I ICH PRZYCZYNY

Pomiary morfometryczne blizn lodowych na pniach drzew 
były wykonywane wzdłuż brzegu Zalewu Szczecińskiego, 
rozpoczynając od południowego zachodu (Podgrodzie) i dalej 
wzdłuż brzegów południowych, wschodnich i północnych, koń-
cząc w Lubiniu (rys. 1).

Rys. 1. Lokalizacja punktów pomiarowych dotyczących blizn lodowych na drzewach na brzegach Zalewu Szczecińskiego
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W Podgrodziu, w strefie brzegowej od strony otwartego Za-
lewu Szczecińskiego, rośnie niewiele drzew, które są dość znacz-
nie oddalone od brzegu. Są tam mokradła z krzewami i z szero-
kim pasem trzcin. Blizny lodowe na niektórych drzewach sięgają 
do wysokości około 1 m nad poziomem wody (n.p.w.) i są od-
dalone nawet do 41 m od brzegu (tabl. 1). Blizny te powstały 
prawdopodobnie podczas jednego wezbrania po ruszeniu lodów. 
W tym czasie musiał wystąpić silny wiatr z kierunków północ-
nych (NW-N), który spowodował wzrost poziomu wody i nasuw 
pola lodowego w głąb lądu. Blizny te są silnie zabliźnione, co 
może wskazywać, że do uszkodzeń drzew doszło wiele lat temu.

W Miroszewie, w odległości około 2 ÷ 3 km na południowy 
wschód od Podgrodzia, blizny lodowe na drzewach sięgają wy-
sokości 1,8 m n.p.w. i występują w odległości do kilkunastu me-
trów od brzegu (tabl.1). Choć blizny te są słabiej zabliźnione niż 
w Podgrodziu, to jednak są dość głębokie, głównie na wierzbach 
(rys. 2). Świadczyłoby to o tym, że uszkodzenia drzew mogły 
powstać w tym samym czasie co w Podgrodziu. Wyżej położone 
blizny to efekt nawarstwiania i piętrzenia lodu. Blizny te mia-
ły dość szeroką ekspozycję (azymut) – od 330° (NNW) do 60° 

(NE). Nie było blizn na stromych brzegach (nad klifem). Tam 
lód nasuwa i spiętrza się przed skarpą i na płyciznach. U podnó-
ża Klifu Miroszewskiego drzewa nie występują.

W Warnołęce, około 4 ÷ 5 km na południowy wschód od 
Miroszewa, blizny lodowe na wierzbach są na wysokości około 
1,5 m n.p.w. i w odległości od brzegu od kilku do kilkunastu 
metrów (tabl. 1). Oprócz drzew uszkodzonych, o odsłoniętych 
i wygładzonych korzeniach przez lód, występują także dość głę-
bokie blizny bardziej lub mniej zabliźnione. Maksymalna szero-
kość blizn w miejscach niezabliźnionych dochodziła do 22 cm 
(tabl. 1, rys. 3). Na rys. 3 widoczne są blizny lodowe o zróżnico-
wanych długościach powstałe podczas zwałowania lodu. 

W Brzózkach (Popielewo), około 4 km na południowy 
wschód od Warnołęki, blizny lodowe na drzewach (wierzba, 
olsza) występują na wysokości do 1 m n.p.w. i w odległości kil-
ku metrów od brzegu (tabl. 1). Większość blizn rozpoczyna się 
na poziomie gruntu i mają one długość poniżej 0,5 m. Oprócz 
świeżych są również stare głębokie blizny (rys. 4). Można wnio-
skować, że drzewa te położone blisko brzegu były często uszka-
dzane przez nasuwający się lód.

Rys. 2. Głęboka i znacznie zabliźniona blizna lodowa na wierzbie
we wschodniej części Miroszewa (20 IV 2017 rok)

Rys. 3. Dość wysokie blizny lodowe na wierzbach w Warnołęce
(4 VII 2017 rok)

Rys. 4. Głębokie blizny lodowe na wierzbach ze spróchniałym wnętrzem
w Brzózkach (19 IV 2017 rok)

Rys. 5. Skręcona i znacznie uszkodzona wierzba z głęboką blizną lodową
w zachodniej części Trzebieży (19 IV 2017 rok)
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W Trzebieży, około 5 ÷ 6 km na wschód od Brzózek, blizny 
lodowe na drzewach (wierzba, brzoza) występują na wysokości 
przeważnie w przedziale od 1 do 2 m n.p.w. i w odległości do 
10 m od brzegu (tabl. 1). Podobnie jak w Brzózkach, większość 
blizn rozpoczyna się na poziomie gruntu, a ich długość dochodzi 
do 1,8 m. Były też drzewa z bliznami z podciętymi korzeniami, 
skręcone, a nawet przewrócone przez napór lodu (rys. 5). 

W Kopicach, na południowo-wschodnim brzegu Zalewu 
Szczecińskiego, zaobserwowano blizny lodowe na drzewach 
(topola, olsza) występujące najwyżej nawet do 4,3 m n.p.w. 
i w odległości od brzegu do kilkunastu metrów (tabl.1). Na du-
żych topolach są tam też najdłuższe blizny dochodzące do 2,8 m 
i bardzo szerokie – do 53 cm (rys. 6). Topole te rosną na skarpie 
o wysokości około 1,5 m n.p.w. U podnóża tej skarpy nasuwają-
ca się kra lodowa ulegała nawarstwianiu i spiętrzaniu (zwałowa-
niu). Dalsze nasuwanie kry już na wyższym poziomie dosięgało 
i uszkadzało pień drzewa. Pnie drzew uszkadzane były od pod-
stawy do wysokości 2,8 m.

W Czarnocinie, około 3 km na północ od Kopic, blizny lo-
dowe na drzewach (jesion, śliwa) występowały dość wysoko, 

Rys. 6. Dość szerokie blizny lodowe na topolach rosnących na skarpie
z uszkodzonymi korzeniami w Kopicach (15 II 2017 rok)

nawet do wysokości 3,4 m n.p.w., i w odległości do kilkunastu 
metrów od brzegu. Niektóre blizny rozciągały się od podstawy 
pnia do wysokości 2,7 m (tabl. 1). Występowały także drzewa 
z podciętymi korzeniami i przewrócone. Wysoko występujące 
blizny były skutkiem nawarstwiania i piętrzenia (zwałowania) 
lodu.

Na zachodnich brzegach (od strony zalewu) Półwyspu Rów 
prawie wszystkie drzewa (wierzby) są uszkodzone przez nasu-
wający się lód. Pomiary blizn lodowych dla kilku drzew przed-
stawiono w tabl. 1. Niektóre uszkodzone drzewa są znacznie 
oddalone, nawet 64 m od brzegu. Wysokość blizn lodowych na 
pniach i gałęziach dochodziła do wysokości 2,5 m n.p.w., a ich 
długość – do 220 cm (rys. 7). Na grubych drzewach blizny te są 
nawet o szerokości 210 cm. Można przypuszczać, że uszkodze-
nia tych drzew powstały podczas wezbrania umożliwiającego 
dalekie nasuwanie się pola lodowego w głąb lądu. Przed drze-
wem nastąpiło piętrzenie (zwałowanie) nasuwającego się lodu, 
uszkadzając drzewa powyżej 2 m n.p.w. Przykłady oddziaływa-
nia lodu niszczącego drzewa pokazano na rys. 8 i 9. Występują 
tam też drzewa z odsłoniętymi i uszkodzonymi korzeniami, ze 

Rys. 7. Blizny lodowe na pniu i gałęzi wierzby na Półwyspie Rów
(24 III 2017 rok)

Rys. 8. Pochylone wierzby przez napierającą i zwałującą się krę lodową
na NE cyplu Półwyspu Rów (5 I 2013 rok)

Rys. 9. Napierająca kra lodowa na wierzby Półwyspu Rów
(27 II 2003 rok)
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skręconymi pniami, pochylone, a nawet wyorane i przewróco-
ne przez lód (rys. 10). Uszkodzenia drzew powstały w różnych 
okresach. Najstarsze blizny lodowe, oprócz zniszczonych drzew, 
charakteryzują się większą głębokością. Drzewo pod bliznami 
było martwe (wysuszone), a na niektórych – nawet spróchniałe. 
Rosną tam też wierzby „kroczące” (przemieszczające się) z le-
żącymi dolnymi pniami.

W Płocinie, na północno-wschodnim brzegu Zalewu Szcze-
cińskiego, blizny lodowe na drzewach (wierzby) nie występo-
wały wszędzie, bowiem brzegi są tam przeważnie umocnione 
i podwyższone. Na wysokości Płocina brak blizn, gdyż brzeg 
jest tam chroniony betonowymi blokami, toteż nasuwający się 
lód ulegał tam piętrzeniu (rys. 11). Blizny na drzewach wystę-
powały dopiero około 1 km na południowy wschód od Płoci-
na, gdzie brzeg był zabezpieczony już tylko luźnym gruzem 
kamiennym. W tym miejscu blizny lodowe występowały na 
drzewach rosnących blisko brzegu w odległości do 3 m, a ich 
szerokość dochodziła do 25 cm (tabl. 1). Wysokość blizn na 
drzewach dochodziła do 2,8 m n.p.w. i były one skutkiem na-
suwania i zwałowania lodu. Były tam również skupiska drzew, 
na których występowały blizny. Niektóre drzewa były wygięte 
(wklęsłe) i o nachylonych pniach, a także przewrócone przez 
napierający lód (rys. 12).

Rys. 10. Wyorane przez lód drzewa na Półwyspie Rów
(18 III 2003 rok)

Rys. 11. Spiętrzony lód przed betonowymi blokami chroniącymi brzeg
w Płocinie (7 IV 2006 rok)

Rys. 12. Zdeformowane wierzby z bliznami lodowymi
u wschodnich brzegów Płocina (24 III 2017 rok)

Rys. 13. Krótka i szeroka blizna lodowa na olsze w zachodniej części Sułomina
(8 VI 2017 rok)

Rys. 14. Długie i wysoko występujące blizny lodowe na sosnach
w zachodniej części Karnocic (8 VI 2017 rok)
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W Sułominie, około 3 km na północny zachód od Płocina, 
blizny lodowe na drzewach (olsza, jesion) występowały rzadko. 
Drzewa rosły tam głównie na skarpie i powyżej niej. W miejscu 
o niskim brzegu, sprzyjającym nasuwaniu się lodu, blizna na 
olsze występowała w odległości do około 20 m od brzegu. Jest 
to blizna dość szeroka – 50 cm i nisko położona na wysokości 
1,1 m n.p.w. (tabl. 1, rys. 13). Drzewo rosnące blisko brzegu 
w odległości 2 m od brzegu miało bliznę lodową na wysokości 
do 2,1 m n.p.w., co dowodzi, że drzewo było uszkodzone pod-
czas nasuwania i zwałowania lodu. Były też drzewa z uszko-
dzonymi i podciętymi korzeniami, a także fragmenty drzewa 
zniszczonego przez lód.

W Karnocicach, około 2 ÷ 3 km na zachód od Sułomina, 
w części wschodniej, wzdłuż brzegów Zalewu Szczecińskie-
go występują mokradła. Na nielicznych niektórych drzewach 
(wierzba) występują przygruntowe blizny lodowe. W części za-
chodniej Karnocic, już na terenie Wolińskiego Parku Narodo-
wego, brzegi stają się coraz bardziej strome, co z kolei utrudnia 
nasuwanie się lodu na ląd. Nasuwający się lód zwykle ulega 
spiętrzeniu u podnóża skarpy. Jednakże zaobserwowano tam na 
dwóch rosnących obok siebie sosnach blizny lodowe w odległo-
ści 8 ÷ 9 m od brzegu i na wysokości dochodzącej do 3,6 m n.p.w. 
(tabl. 1, rys. 14). Uszkodzenia drzew powstały po uprzednim na-
warstwianiu i piętrzeniu lodu u podnóża skarpy, co umożliwiło 
następnie dalsze nasuwanie się lodu i uszkadzanie sosen.

W Lubiniu, około 5 ÷ 6 km na zachód od Karnocic, na brze-
gu wzdłuż klifu występuje wiele głazów i kamieni osłaniających 
nadbrzeże przed nasuwającym się lodem. Rosną tam przeważnie 
krzewy i drzewa o zróżnicowanym wieku i różnych gatunkach 
(wierzba, topola, grusza). Duże i stare drzewa, głównie wierzby, 
mają przeważnie wygładzone, wygięte, podcięte, a nawet prze-
sunięte w stronę lądu korzenie. Wiele tych drzew jest pochylo-
nych i przewróconych z szerokimi bliznami (rys. 15). Blizny 
lodowe na drzewach występują w bliskim sąsiedztwie brzegu 
w odległości do 3 m i do wysokości 3,3 m n.p.w. (tabl. 1). Do 
uszkodzeń drzew na takich wysokościach dochodzi podczas 
piętrzenia (zwałowania) lodu. Tafle lodowe nasuwały się po 
podwietrznym zboczu zwału lodowego i do uszkodzenia drzew 
dochodziło w jego części szczytowej.

Rys. 15. Pochylone z odsłoniętymi i uszkodzonymi korzeniami topole
w Lubiniu (10 VIII 2017 rok)

Jak wynika z przeprowadzonych pomiarów, blizny lodowe 
na drzewach występowały na brzegach nisko położonych – 
średnia wysokość gruntu to 0,5 m n.p.w., a ekstremalnie w prze-
dziale od 0,0 do 1,6 m n.p.w. Są one oddalone od brzegu prze-
ciętnie 11 m, a ekstremalnie od 0,0 do 64 m. Im dalej od brzegu, 
tym mniej było blizn lodowych na drzewach. Maksymalna wy-
sokość tych blizn występuje średnio na wysokości 1,8 m n.p.w., 
a ekstremalnie od 0,0 do 4,3 m n.p.w. Długość blizn zawiera się 
w przedziale od 15 do 280 cm – przeciętnie 111 cm, a ich mak-
symalna szerokość od 1 (prawie zabliźniona) do 210 cm, średnio 
29 cm (tabl.1). W chwili uszkodzenia drzewa blizny lodowe na 
drzewach były znacznie szersze. Obecnie są już mniej lub bar-
dziej zabliźnione.

UWAGI KOŃCOWE

Na zalewach przybrzeżnych, w odróżnieniu od rzek, ruch 
lodu jest wywołany głównie oddziaływaniem wiatru (napręże-
nie styczne) na powierzchnię lodu. Przy występowaniu niskich 
i średnich poziomów wody dryfujący lód ulega spiętrzeniu już 
na brzegu akwenu. Przy takich warunkach hydrologicznych 
rzadko uszkadzane są drzewa i to tylko te, które rosną tuż przy 
brzegu. Do znacznych uszkodzeń drzew dochodzi natomiast 
przy wyższych poziomach wody. Wówczas pola lodowe mogą 
łatwo nasuwać się na brzeg i dalej w głąb lądu [7, 18].

Najwyższe uszkodzenia na drzewach mogą świadczyć 
o maksymalnej wysokości spiętrzeń lodowych. Ta zgodność 
najwyższych uszkodzeń na drzewach z maksymalną wysoko-
ścią spiętrzenia (zwału lodowego) występuje wówczas, gdy na-
suwająca się kra lodowa po podwietrznym zboczu zwału osypu-
je się tylko po zawietrznej jego stronie. Niekiedy tafla lodowa 
w części szczytowej zwału wysuwa się z niego prawie pionowo 
do góry. Jeżeli na tym etapie zwałowanie lodu ustanie, to zazna-
czony ślad na drzewie wyznaczać będzie maksymalną wysokość 
zwału lodowego. Taka wysunięta do góry tafla lodowa szybko 
osypuje się, odsłaniając uszkodzony pień drzewa. Nie zawsze 
jednak wysunięta pionowo tafla na zwale lodowym zaznaczy 
ślad na drzewie.

Najwyżej występujące blizny obserwuje się na wschodnim 
brzegu Zalewu Szczecińskiego, co może świadczyć o występo-
waniu tam najwyższych zwałów lodowych. Sprzyja temu duży 
rozbieg wiatru z kierunku zachodniego i występowanie w tam-
tym rejonie najsilniejszych wiatrów. Im silniejszy wiatr, tym 
bardziej jest on w stanie wywołać ruch (nasuwanie się) grubsze-
go lodu, z którego uformują się wyższe zwały lodowe [6].

Występowanie skupisk blizn lodowych na drzewach wzdłuż 
brzegów może być znacznie zróżnicowane, poczynając od ich 
braku, a kończąc na odcinkach, gdzie występują prawie na 
wszystkich drzewach, włącznie z połamanymi drzewami [14].

Wokół Zalewu Szczecińskiego gęstość występowania blizn 
lodowych na drzewach jest dość zróżnicowana. Ogólnie można 
wyróżnić dwie strefy nadbrzeżne wyraźnie różniące się między 
sobą. Są to brzegi wschodnie i północne o większym zagęszcze-
niu oraz brzegi południowe o mniejszym zagęszczeniu blizn. To 
zróżnicowanie występowania blizn ma związek z częstością wy-
stępowania kierunków wiatru na Zalewie Szczecińskim w okre-
sie zimowym. Zimą (miesiące XII-II) wyraźnie przeważają 
wiatry z kierunków zachodnich i południowych [11, 12]. Wiatry 
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z tych kierunków, zwłaszcza zachodnie, są nie tylko wiatrami sil-
nymi, ale także przynoszącymi ocieplenie. W takich warunkach 
meteorologicznych najczęściej dochodzi do rozpadu stałej po-
krywy lodowej, dryfu lodu i powstania spiętrzeń lodowych [3].

Dlatego też najwięcej uszkodzonych drzew łącznie z po-
chylonymi w kierunku lądu i przewróconymi występuje w pół-
nocno-wschodniej części Zalewu Szczecińskiego, a szczególnie 
wzdłuż zachodniego brzegu Półwyspu Rów. W rejonie tym pra-
wie wszystkie drzewa są uszkodzone, a niektóre połamane, wy-
orane i przesunięte w kierunku lądu. Na brzegach tych gęstość 
występowania blizn lodowych wraz z uszkodzonymi i zniszczo-
nymi drzewami przez lód według skali Lederer’a i Garver’a [14] 
mają najwyższą wartość – od 4 do 5 stopni. Należy mieć na 
uwadze również to, że na Półwyspie Rów występuje już niewie-
le drzew. Na pozostałych, wschodnich oraz północnych, brze-
gach Zalewu Szczecińskiego blizn i uszkodzonych przez lód 
drzew jest mniej i można przyjąć dla nich skalę od 3 ÷ 4 stop-
ni. Natomiast na brzegach południowych blizn i uszkodzonych 
drzew jest już znacznie mniej, choć ich występowanie jest dość 
zróżnicowane. Toteż ich skala będzie również zróżnicowana 
i zawierała się w granicach od 1 do 3 stopni. Należy mieć na 
uwadze to, że nie na wszystkich brzegach licznie występują 
drzewa, zwłaszcza niewiele ich jest na obszarach zabagnionych. 
Takich brzegów zabagnionych na Zalewie Szczecińskim jest aż 
68% [17].

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, 
że występowanie blizn lodowych na drzewach jest uzależnione 
od wielu czynników, głównie od: usytuowania i gęstości wy-
stępowania drzew, umocnień brzegowych, rodzaju i ekspozy-
cji brzegu, czy warunków hydrologiczno-meteorologicznych. 
Drzewa położone blisko brzegu mają więcej blizn niż te, które 
położone są dalej, czy też osłonięte są umocnieniami brzego-
wymi i innymi występującymi tam przeszkodami. Na brzegach 
płaskich blizny lodowe mogą występować na drzewach w więk-
szych odległościach od brzegu niż na brzegach nachylonych. 
Na płaskich brzegach Zalewu Szczecińskiego kra lodowa może 
nasunąć się nawet ponad 100 m od brzegu [7]. Natomiast na 
brzegach stromych nasuwająca się kra lodowa ulega spiętrzeniu 
u podnóża stromizny. Z kolei, aby nastąpiło nasuwanie się kry 
na brzeg, muszą być spełnione odpowiednie warunki hydrolo-
giczno-meteorologiczne. Przede wszystkim musi wystąpić od-
powiednia siła wiatru, która wywoła ruszenie i nasuwanie się 
na brzeg lodu o określonej grubości [6]. Silny wiatr z kierunku 
dolądowego wywoła wzrost poziomu wody i umożliwi dalsze 
nasuwanie się lodu w głąb lądu [1, 7, 15].

Należy mieć świadomość, że blizny lodowe na drzewach 
mogą występować u brzegów wszystkich większych akwenów 
osłoniętych na polskim wybrzeżu (zalewy, jeziora) i na więk-
szych rzekach. Autor zaobserwował je na Zalewie Wiślanym, 
na jeziorach Łebsko i Dąbie, a także na brzegach dolnej Odry. 
Przykładowo, na Zalewie Wiślanym blizny lodowe na drzewach 
występowały na wysokości 5 m n.p.w. [8]. Takie blizny lodowe 
są wskaźnikiem odległości nasuwania się kry lodowej w głąb 
lądu i wysokości spiętrzeń lodowych. Informacje takie mogą 
z kolei być uzupełnieniem systematycznych obserwacji lodo-
wych w rejonach, gdzie ich nie wykonywano. Mogą one być 
także wykorzystane w pracach projektowych w budownictwie 
w strefie przybrzeżnej czy przy ochronie brzegów.
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