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Rzeka Lega 

Odcinek 5 (ostatni): Gąsiorowo (od granicy gmin: Olecko i Wieliczki) – Babki Gąseckie 
Data: 17.11.2018 r. 
Pogoda: w nocy pogodnie,  rano przymrozek/mgliście, w dzień pogodnie/słonecznie 
Temperatura powietrza: 3°C 
 
 

Element rzeki Opis 
Szerokość – 1 pomiar 20,60 m 
Szerokość – 2 pomiar 17 m 
Szerokość – 3 pomiar 16 m 
Szerokość średnia 17,86 m 
Długość od punktu 
początkowego  
do punktu końcowego  
w odcinku 5 

4,3 km 

Kierunek biegu południowy, południowo-zachodni, zachodni 
Koryto 
(naturalne/sztuczne) 
- miejsce 

naturalne (od Gąsiorowa do Babek Gąseckich) 
sztuczne (w Babkach Gąseckich) 

Rzeka płynie w linii 
prostej/meandruje 
- miejsce 

meandruje – na całym odcinku 

Kolor wody – 1 badanie przezroczysty 
Kolor wody – 2 badanie przezroczysty 
Kolor wody – 3 badanie przezroczysty 
Głębokość – 1 pomiar 0,21 m 
Głębokość – 2 pomiar 0,19 m 
Głębokość – 3 pomiar 0,17 m 
Głębokość średnia 0,19 m 
Odczyn pH wody 
Kwaśny/obojętny/zasadowy 
pH 4.0-9.0 

6 (obojętny), klasa II 
 

Azot azotanowy (NO3) 0,3 mg/l 
Twardość wody 9◦n, miękka 
Dno 
(żwirowe/kamieniste/muliste) 
- 1 pomiar 

żwirowo-kamieniste 

Dno 
(żwirowe/kamieniste/muliste) 
- 2 pomiar 

żwirowo-kamieniste 

Dno 
(żwirowe/kamieniste/muliste) 
- 3 pomiar 

żwirowo-kamienisto-muliste 

Dno podsumowanie żwirowo-kamieniste 
Przepływ wody – pomiar 1 42 s 
Przepływ wody – pomiar 2 20,2 s 
Przepływ wody – pomiar 3 41 s 
Przepływ wody średni 0,46 m/s 
Stan wody (wysoki/niski/średni) średni 
Temperatura wody  4,2°C 
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– pomiar 1 
Temperatura wody  
– pomiar 2 

4°C 

Temperatura wody  
– pomiar 3 

4,1°C 

Temperatura wody  
średnia 

4,1°C 

Czystość wody – badanie 1 czysta 
Czystość wody – badanie 2 czysta 
Czystość wody – badanie 3 czysta 
Czystość wody średnia czysta 
Przejrzystość wody  
- badanie 1 

dobra 

Przejrzystość wody  
- badanie 2 

dobra 

Przejrzystość wody  
- badanie 3 

dobra 

Przejrzystość wody 
średnia 

dobra 

Zapach wody bez zapachu 
Brzeg (wysoki/niski) 
- miejsce 
 

niski/wysoki – naprzemianlegle, na całej długości,  
od gospodarstwa Gąsiorowo 2 do Babki Gąseckie 15 (młyn 
wodny) 

Rzeka jest  
obwałowana/nie jest 
obwałowana 

nie jest obwałowana 

Dolina rzeki – terasy 
(co znajduje się przy rzece:  
las/tereny uprawne/ugór/ 
zabudowania/ 
pojedyncze drzewa/skupisko 
drzew/bagno/głazy/łąka/ 
pastwisko/trzcina/ 
zarośla/rumowisko/rozlewisko/ 
miasto/wieś) 
- na jakim odcinku 

1) tereny uprawne (brzeg prawy) 
2) skupisko drzew (brzeg lewy) 
3) pojedyncze drzewa/zarośla (brzeg prawy) 
4) rozlewisko (wieś, na całej długości) 
 

Ukształtowanie terenu doliny 
rzeki 
(wzgórza/pagórki/równina) 
- miejsce 

wzgórza – na całej długości 

Zaobserwowane zwierzęta  
w rzece 

żaba zielona, ryby 

Zaobserwowane zwierzęta  
przy rzece 

łabędź niemy 

Zaobserwowane rośliny  
w rzece 

rogatkowate, rzęsowate 

Zaobserwowane rośliny 
przy rzece 

wierzba, olsza czarna, olsza szara, sosna, trzcina 
pospolita, tatarak zwyczajny, grzyby, brzoza, świerk, dąb 

Starorzecze 
(występuje/nie występuje/ 
naturalne/sztuczne) 

nie występuje 
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- miejsce 
Liczba mostów 
- miejsce 

0 

Liczba kładek 
- miejsce 

0 

Liczba dróg przechodzących 
przez rzekę 
- miejsce 

1: 
- jaz (zapora wodna), przy młynie wodnym (kierunek 
Chełchy)  

Liczba 
gospodarstw/domów/budynków  
przy samej rzece  
(bez zbiorników wodnych) 

4 

Liczba zbiorników,  
do których wpływa rzeka 
- jakich: staw/jezioro/zbiornik 
retencyjny (sztuczny zbiornik 
wodny) 

0 
- spiętrzenie wody przez jaz (Babki Gąseckie) 

Dolina rzeki 
- dostępność (łatwa/trudna/ 
ograniczona) 
- przyczyna 

ograniczona – od gospodarstwa Gąsiorowo 2 
(zabudowania, pola uprawne) do gospodarstwa Babki 
Gąseckie 25; Babki Gąseckie (wieś, tereny uprawne, 
zabudowa) 
łatwa – od gospodarstwa Babki Gąseckie 25 w kierunku 
Babek Gąseckich (500 m) – droga; przy młynie wodnym  
 

Wyspy/łachy 
(są/brak) 
- liczba, miejsce 

1 (od gospodarstw: Babki Gąseckie 7 do Babki Gąseckie 
11, za drogą po lewej stronie) – wyspa sztuczna 

Terasa zalewowa fragment polnej drogi przy gospodarstwach:  
Babki Gąseckie 25 i 26; pole, las 

Terasa nadzalewowa tereny uprawne, 1 droga (przy młynie wodnym/jaz, 
rozlewisko) 

 

 

 


