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Rafał Ostrowski: Problemy 
dynamiki i ochrony piasz-
czystych brzegów południo-
wego Bałtyku. Wydawnictwo 
Instytut Budownictwa Wodne-
go PAN, 2019 r.

Monografia ta jest jedną 
z opublikowanych w ostat-
nich latach ciekawych pozycji 
książkowych Wy dawnictwa 
IBW PAN w Gdańsku. Autor, 
znany specjalista w dziedzinie 
ruchu wody oraz transportu 
osadów pod wpływem falowa-
nia i prądów, zajął się w niej 
wybrzeżem południowego 
Bałtyku, a w szczególności 
polską morską strefą brze-
gową sięgającą głębokości 
kilkunastu metrów. Książka 

swoim zakresem obejmuje najważniejsze i najbardziej charakte-
rystyczne procesy dynamiki strefy brzegowej, to jest ruch wody 
i osadów piaszczystych w warunkach współoddziaływania fal 
i prądów pochodzenia falowego oraz prądów wiatrowych, jak 
również zmienność kształtu brzegu i dna morskiego w różnych 
skalach czasowo-przestrzennych, z uwzględnieniem wpływu 
technicznych przedsięwzięć realizowanych w dziedzinie inży-
nierii brzegów.

Poszczególne procesy fizyczne rządzące dynamiką brzegu są 
opisane w kolejności odpowiadającej ich występowaniu w przy-
czynowo-skutkowym łańcuchu zjawisk zachodzących w mor-
skiej strefie brzegowej. Przedstawiono je z punktu widzenia ba-
dacza mechanizmów ruchu wody i osadów, wykorzystującego 
eksperyment (doświadczenia prowadzone w laboratorium oraz 
w warunkach naturalnych) oraz matematyczne modele deter-
ministyczne, głównie te opracowane i sukcesywnie rozwijane 
w Instytucie Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk 
(IBW PAN) w Gdańsku. W odnośnych modelach przyjęto kla-
syczny tok opisu teoretycznego, od procesu transformacji i za-
łamania fal, poprzez prądy pochodzenia falowego, przydenne 
naprężenia ścinające, aż po transport piaszczystego rumowiska 
i zmiany rzędnych dna oraz ewolucję linii brzegowej.

Zebrany przez Autora materiał dotyczy głównie badań pro-
wa dzonych w granicach południowego Bałtyku, co nie przesz-
ka dza, że całość rozważań jest solidnie osadzona w istniejącej 
światowej wiedzy o zjawiskach fizycznych obserwowanych 
w strefie brzegowej morza. Istotnym walorem publikacji są licz-
ne ilustracje, w tym fotografie, wykre sy, mapki, plany i przekroje 
batymetryczne, schematy ideowe oraz inne elementy graficzne.

Recenzje Monografia składa się z wprowadzenia i czterech rozdziałów. 
Rozdział pierwszy zawiera opis procesów hydrodynamicznych 
zachodzących w morskiej strefie brzegowej, z uwzględnieniem 
transfor macji fal i powstawaniu prądów pochodzenia falowego, 
jak również prądów wiatrowych. Znaj dziemy tu również, po-
dane w pigułce, informacje dotyczące zmienności poziomów 
wody w morzu.

Bezpośrednią siłą sprawczą ruchu ziaren piasku tworzącego 
dno oraz przebudowę dna i brzegu morza jest przydenne naprę-
żenie ścinające wywołane falowaniem powierzchniowym i prą-
dami morskimi. Charakterystyka piaszczystych osadów den-
nych oraz procesy litodynamiczne i wynikające z nich zjawiska 
morfodynamiczne omówione są w rozdziale drugim.

Ze względu na złożoną i skomplikowaną naturę procesów 
zachodzących w morskiej strefie brzegowej i dalekie od dosko-
nałości narzędzia teoretyczne nie sposób uniknąć niedokładno-
ści w toku modelowania ruchu wody i osadów. Opis tych nie-
dokładności i niejednoznaczności oraz wątpliwości związanych 
z wiarygodnością teoretycznego modelowania morskich proce-
sów hydrodynamicznych i litodynamicznych zawarto w rozdzia-
le trzecim. Zdaniem recenzenta jest to najbardziej interesujący 
rozdział monografii. Rzadko bowiem zdarza się, żeby Autor 
zajmujący się od lat daną tematyką badawczą, mający w niej 
znaczne osiągnięcia potrafił jednocześnie spojrzeć krytycznie 
między innymi na swój własny dorobek naukowy.

Intensywne oddziaływanie fal i prądów wywołuje erozję 
brzegów morskich. Ruch osadów pod wpływem falowania i prą-
dów jest też przyczyną zapiaszczania morskich dróg wodnych, 
w tym torów podejściowych do portów i wejść portowych oraz 
kanałów i basenów portowych znajdujących się w pobliżu tych 
wejść. Specyficzne niekorzystne procesy litodynamiczne mają 
miejsce w ujściach rzecznych i w przyujściowych obszarach 
morskiej strefy brzegowej. Zagadnienia te, wraz z przykłado-
wymi rozwiązaniami problemów inżynierii brzegów i portów 
morskich, są przedstawione w wieńczącym pracę rozdziale 
czwartym.

Książka stanowi interesującą pozycję literaturową, godną 
polecenia szerokiemu gronu czytelników, zwłaszcza studentom 
oceanografii i budownictwa morskiego, pracownikom uczelni 
i instytucji naukowo-badawczych oraz podmiotów gospodar-
czych zajmującym się problemami dotyczącymi brzegów mórz 
bezpływowych. Zagadnienia objęte monografią zaprezentowane 
są w sposób na tyle przystępny, że z dużym prawdopodobień-
stwem zainteresują grono czytelników wykraczające poza oso-
by zawodowo zajmujące się dynamiką strefy brzegowej morza 
i ochroną brzegów morskich.
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