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WSTÊP

Badania geomorfologicznych skutków ulew w zlewniach suchych dolin prowadzone s¹ od blisko piêædziesiêciu lat (m.in. Ziemnicki 1956; Maruszczak,
Trembaczowski 1958; Buraczyñski, Wojtanowicz 1971; Ziemnicki, Repelewska-Pêkalowa 1975; Rodzik 1984; Janicki, Zg³obicki 1998; Janicki i in. 2002).
Dostarczy³y one cennych materia³ów do charakterystyki jakociowej i ilociowej
zmian rzeby w wybranych zlewniach suchych dolin na Wy¿ynie Lubelskiej i Roztoczu.
Badania prowadzone tradycyjnymi metodami pozwalaj¹ na ocenê intensywnoci procesów rzebotwórczych rozwijaj¹cych siê zarówno w krótkim czasie
(pojedynczych zdarzeñ), jak i w d³u¿szym okresie. Ich wad¹ jest koniecznoæ
zdania siê na ³askê przyrody, a badania ograniczaj¹ siê do zjawisk, które wyst¹pi³y w okrelonym miejscu, czasie, warunkach i mia³y okrelony przebieg.
W praktyce niemo¿liwe jest, poza bardzo ograniczonymi eksperymentami, programowanie (wywo³ywanie) zjawisk. Tak wiêc dane gromadzone w terenie maj¹
charakter wyrywkowy, co bardzo utrudnia wyci¹ganie szerszych wniosków, mimo
¿e opisano skutki wielu zjawisk ekstremalnych.
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METODA

Metod¹, która stwarza mo¿liwoæ przekroczenia tych przeszkód i uniezale¿nienia siê od czynników przyrodniczych, jest modelowanie. Ten kierunek badañ
geomorfologicznych w Polsce nie doczeka³ siê szerokiego upowszechnienia. Poza
nielicznymi pracami o charakterze metodycznym i aplikacyjnym (m.in. Fedorowicz-Jackowski 1988; Gliñski, Dêbicki 1999, 2000) istnieje na tym polu powa¿na luka.
Dostrzegaj¹c prawid³owoci rz¹dz¹ce procesami sp³ukiwania (nazywane te¿
erozj¹ wodn¹ gleb), a zw³aszcza wp³yw poszczególnych elementów rodowiska (warunki meteorologiczno-klimatyczne, rzeba, budowa geologiczna, rolinnoæ i inne), podjêto badania (m.in. Zingg 1940; Musgrave 1947; Smith 1961;
Wischmeier, Smith 1965) maj¹ce na celu ustalenie zale¿noci empirycznych (równañ) pomiêdzy intensywnoci¹ procesów a warunkuj¹cymi je czynnikami. Drugim, nowoczesnym podejciem w badaniach modelowych jest kierunek deterministyczny. Jest on obecnie rozwijany przez zespo³y interdyscyplinarne, w sk³ad
których wchodz¹ miêdzy innymi geografowie, przedstawiciele nauk rolniczych,
fizycy i informatycy. W tym podejciu g³ówny nacisk k³adzie siê na mechanizmy
rz¹dz¹ce procesami sp³ukiwania i depozycji oraz na ich poznanie i opisanie przy
u¿yciu formu³ matematyczno-fizycznych. Eksperyment polowy jest ci¹gle istotnym ogniwem procesu badawczego, ale przy podejciu deterministycznym s³u¿y
on, poprzez dostarczenie danych ilociowych, do weryfikacji przyjêtych za³o¿eñ
teoretycznych. Procesy geomorfologiczne rozpatrywane s¹ w skali zlewni, w trakcie pojedynczego opadu (single event).
Badania nad modelami deterministycznymi sta³y siê mo¿liwe dziêki zastosowaniu technik komputerowych, a w szczególnoci programów z grupy
GIS (Geographical Information Systems). Modele deterministyczne maj¹ charakter systemów symulacyjnych, gdzie wszystkie obliczenia wykonywane s¹
przez komputer. Daje to mo¿liwoæ analizy du¿ej liczby dowolnych wariantów, a wizualizacja wyników odbywa siê w sposób pó³automatyczny. W ten
sposób modelowanie staje siê rozwiniêciem badañ terenowych. Jest to szczególnie przydatne w badaniach zjawisk ekstremalnych, o powtarzalnoci rzêdu kilkudziesiêciu lat.
Obecnie sporód istniej¹cych modeli deterministycznych najlepszy do stosowania w badaniach nad rozwojem rzeby geoekosystemu dolin lessowych wydaje
siê model LISEM (Limburg Soil Erosion Model; De Roo, Wesseling 1996).
Wyniki uzyskiwane metod¹ modelowania i zestawione z obserwacjami terenowymi s¹ zwykle zbli¿one. Mimo ¿e stosowanie modeli empirycznych i deterministycznych dostarcza dok³adnych danych ilociowych o przebiegu i skutkach
procesów geomorfologicznych, nie jest i prawdopodobnie nie bêdzie w stanie
zast¹piæ badañ terenowych. Tak wiêc przysz³oæ badañ z zakresu geomorfologii
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dynamicznej le¿y w po³¹czeniu badañ modelowych i obserwacji terenowych (Gawrysiak 2003).
Niniejsze opracowanie jest prób¹ integracji metody symulacji komputerowych i klasycznych badañ geomorfologicznych. Materia³y i wyniki uzyskane
w trakcie badañ terenowych geomorfologicznych skutków pojedynczej ulewy
w dniu 15 czerwca 2000 r. pos³u¿y³y do przeprowadzenia modelowania tego
zdarzenia.
BADANIA TERENOWE

Badaniami objêto zlewniê suchej doliny lessowej po³o¿onej na gruntach wsi
D¹browa Krynicka, w dorzeczu górnego Wieprza we wschodniej czêci Roztocza Tomaszowskiego (ryc. 1A). Zlewnia ma powierzchniê 50 hektarów i jest
w ok. 90% u¿ytkowana jako grunty orne. Rolniczy charakter zlewni sprzyja intensyfikacji procesów morfogenetycznych i u³atwia obserwacjê ich skutków geomorfologicznych. W jej sk³ad wchodz¹ dwie doliny, maj¹ce wspólne ujcie do
doliny ni¿szego rzêdu (ryc. 1B).

Ryc. 1. Po³o¿enie (A) oraz hipsometria badanej zlewni (B)
Location (A) and hipsometry of the studied catchment (B)
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Opad o charakterze burzowym w rejonie D¹browy Krynickiej mia³ miejsce
w dniu 15 czerwca 2000 r. w godzinach 15.0515.15. Wysokoæ opadu zmierzono w trzech punktach zlokalizowanych w ujciowym odcinku doliny. W ci¹gu
10 minut spad³o 10 mm deszczu, a jego intensywnoæ wynios³a rednio 1 mm/min.
Gwa³towny sp³yw wywo³any tym opadem, mimo jego niewielkiej wysokoci, by³
skutkiem specyficznych warunków, jakie panowa³y w zlewni w momencie jego
wyst¹pienia. Opady burzowe, które wyst¹pi³y dwukrotnie w pierwszej po³owie
czerwca (w nocy z 6 na 7 oraz z 14 na 15 czerwca), wywo³a³y skutki morfologiczne w postaci bruzd i koryt epizodycznych. W trakcie opadu w dniu 15 czerwca dosz³o do szybkiej koncentracji sp³ywu w obrêbie istniej¹cych ju¿ form. Drugim czynnikiem, który istotnie przyspieszy³ sp³yw, by³o silne nasycenie gleby
wod¹, które nast¹pi³o po opadzie nocnym (z 14 na 15 czerwca).
W drugiej dekadzie czerwca roliny uprawne znajduj¹ siê w ró¿nych fazach
rozwoju. Najlepiej rozwiniête s¹ zbo¿a, których wysokoæ w tym okresie dochodzi do 50 cm. Gêsto rosn¹ce roliny maj¹ rozbudowane systemy korzeniowe,
które dobrze chroni¹ glebê przed erozj¹ rozbryzgow¹ i sp³ukiwaniem. Natomiast
roliny okopowe w tym okresie nie osi¹gaj¹ jeszcze nawet po³owy wzrostu.
W zwi¹zku z tym gleba na polach z tymi uprawami jest chroniona przed erozj¹
tylko w niewielkim stopniu.
W opisywanym okresie (druga dekada czerwca) 90,14% powierzchni zlewni
stanowi³y grunty orne, w tym 73,48% zbo¿a i 16,66% roliny okopowe (tab. 1).
U¿ytki zielone (³¹ki kone i pastwiska) zajmowa³y 6,72% powierzchni, a lasy
3,14%. Rozmieszczenie poszczególnych typów upraw, uk³ad dzia³ek w zlewni
oraz kierunek orki, zwykle równoleg³y do stoku, u³atwia³y szybki sp³yw (ryc. 2).
Jedynie w górnym odcinku doliny g³ównej znajdowa³y siê u¿ytki zielone, co
mog³o sprzyjaæ retencji i spowalniaæ sp³yw. Niewielkie powierzchnie zadarnione
znajduj¹ siê równie¿ w jej ujciowym odcinku, gdzie wyst¹pi³a intensywna akumulacja osadów deluwialnych.
Tab. 1. Typy u¿ytków i ich udzia³ w ogólnej powierzchni badanej zlewni w czerwcu 2000 r.
Types of plants and their area in the studied catchment in June 2000
Typ
u¿ytków
Zbo¿a
Okopowe
U¿ytki zielone
Las

Powierzchnia
(ha)
37,47
8,49
3,43
1,60

Udzia³ w powierzchni zlewni
(%)
73,48
16,66
6,72
3,14

Zwarta rolinnoæ zielna wyhamowa³a procesy erozji i nie spowodowa³a
wyranych zmian w rzebie. Stwierdzono jedynie nieznaczne pog³êbienie ju¿ istniej¹cych koryt transportowo-erozyjnych i kot³ów eworsyjnych oraz powstanie
niewielkich ¿³obin na polach z rolinnoci¹ okopow¹. Rozwój form erozyjnych
przebiega³ cile w powi¹zaniu z odpornoci¹ pod³o¿a oraz uk³adem pól i kierun-
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kiem orki. Na polach, gdzie poziom iluwialny gleby wystêpuje dosyæ p³ytko,
bruzdy erozyjne po osi¹gniêciu jego stropu zaczyna³y siê poszerzaæ. Natomiast
na polach z mi¹¿sz¹ pokryw¹ deluwiów utworzy³y siê g³êbsze bruzdy erozyjne.
Obok sp³ukiwania skoncentrowanego doæ powszechne by³y równie¿ lady sp³ukiwania rozproszonego, zarówno wród zbó¿, jak i rolin okopowych. Na polach
z trwa³ymi u¿ytkami zielonymi brak by³o jakichkolwiek ladów erozji.
W dolnym odcinku doliny, podpartym przez drogê utwardzon¹, istnia³y warunki sprzyjaj¹ce akumulacji. W tej strefie uformowa³ siê rozleg³y sto¿ek nap³ywowy, który w koñcowej fazie sp³ywu uleg³ nieznacznemu rozciêciu. Ponadto
stwierdzono powstanie cienkich pokryw akumulacyjnych w dnach koryt epizodycznych oraz na polach z rolinnoci¹ okopow¹, pomiêdzy rz¹dkami upraw.
Podstaw¹ do obliczenia denudacji mechanicznej wyzwolonej opadem by³y
pomiary hydrometryczne prowadzone w ujciowym odcinku doliny. Wskutek
wczeniejszego nasycenia pod³o¿a wod¹ opad wywo³a³ prawie natychmiast sp³yw

Ryc. 2. Granice zlewni cz¹stkowych oraz g³ówne kierunki sp³ywu w czasie opadu w dniu 15.06.2000 r.
(1  granice zlewni, 2  kierunki sp³ywu w dnach dolin g³ównych, 3  kierunek sp³ywu na stokach)
Borders of subcatchments and main directions of flow during rainfall on 15.06.2000 (1  borders of
catchment, 2  directions of flow in bottoms of main valleys, 3  directions of flow on slopes)
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powierzchniowy, który trwa³ oko³o 2 godzin. Sp³ywaj¹ca woda wykorzysta³a
istniej¹ce koryta erozyjne oraz uformowa³a nowe o charakterze transportowym.
Sieæ koryt ³¹czy³a siê w dolnej czêci zlewni w 3 koryta g³ówne, którymi nastêpowa³ odp³yw poza zlewniê przez przepust pod drog¹ (ryc. 2). W koñcowych
odcinkach koryt g³ównych prowadzono rejestracjê prêdkoci przep³ywu (metod¹
p³ywakow¹) oraz pobierano próby wody w celu okrelenia ³adunku zawiesiny.
Pomiary trwa³y przez ca³y okres sp³ywu, a¿ do momentu jego ustania.
W kilka dni po opisywanej ulewie przeprowadzono kartowanie upraw oraz
zmierzono po³o¿enie bruzd i koryt epizodycznych. Na podstawie rozmieszczenia
wie¿ych form erozyjnych zrekonstruowano linie i kierunki sp³ywu oraz wyznaczono zasiêg zlewni cz¹stkowych, dla których w czasie ulewy wykonywane by³y
pomiary.
Na podstawie danych z pomiarów hydrometrycznych obliczono rednie przep³ywy oraz zm¹cenie dla poszczególnych faz sp³ywu (ryc. 3). Opad trwa³ 10
minut  rozpocz¹³ siê o godz. 15.05 i zakoñczy³ o 15.15. Odp³yw poza zlewniê
rozpocz¹³ siê o godzinie 15.15. W trakcie ca³ego sp³ywu, trwaj¹cego od godziny
15.15 do 17.15, poza zlewniê zosta³o odprowadzone 51,8 t materia³u oraz odp³ynê³o 1605,3 m3 wody, co stanowi 32,1% opadu. Pozosta³a czêæ opadu przypada
na intercepcjê, infiltracjê i mikroretencjê. Kubatura wyniesionego materia³u,
w przeliczeniu na ca³¹ zlewniê, da³aby warstwê o mi¹¿szoci 0,068 mm.
Kszta³towanie siê przep³ywu oraz zm¹cenia mo¿na uznaæ za typowe dla krótkotrwa³ych wezbrañ spowodowanych gwa³townymi opadami. Odp³yw poza zlewniê

Ryc. 3. Kszta³towanie siê przep³ywu (Q) oraz zm¹cenia (Z) w poszczególnych fazach sp³ywu po
opadzie w dniu 15.06.2000 r.
Chart of flow (Q) and sediment concentration (Z) in stages of outflow after rainfall on 15.06.2000
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rozpocz¹³ siê w momencie ustania opadu. Fala wezbraniowa uformowa³a siê w dnie
doliny po up³ywie oko³o 10 minut. W pierwszej fazie  oko³o 15 minut od momentu rozpoczêcia odp³ywu  zm¹cenie osi¹gnê³o najwy¿sz¹ wartoæ (78 g/l).
Najwiêkszy przep³yw (683 l/s) wyst¹pi³ w 5 minut po kulminacji zm¹cenia. Po
krótko trwaj¹cych maximach przep³ywu i zm¹cenia rozpocz¹³ siê powolny spadek, przy czym zm¹cenie zmniejsza³o siê znacznie szybciej ni¿ przep³yw (ryc. 3).
SYMULACJE KOMPUTEROWE

Do wykonania symulacji opisywanego opadu przygotowano mapy cyfrowe
charakteryzuj¹ce stan zlewni (numeryczny model terenu, u¿ytkowanie, w³aciwoci pokrywy glebowej i inne) w oparciu o mapy topograficzne, wyniki kartowania
oraz analizy laboratoryjne (Gawrysiak 2003). Nieznana by³a wilgotnoæ pocz¹tkowa gleby w pocz¹tkowej fazie opadu, wobec tego przyjêto za³o¿enie, ¿e gleba po
nocnych opadach burzowych by³a silnie uwilgotniona. Na tej podstawie przyjêto,
¿e wilgotnoæ pocz¹tkowa gleby by³a na poziomie pF=1,0 (gleba bliska ca³kowitego nasycenia). Symulacje przeprowadzono z wykorzystaniem modelu LISEM, stosuj¹c procedury zalecane przez autorów (De Roo, Wessling 1996). Wynikiem symulacji s¹ wskaniki ilociowe (tab. 2 i 3) oraz mapy charakteryzuj¹ce przestrzenne zró¿nicowanie natê¿enia sp³ukiwania i akumulacji w zlewni (ryc. 4A i 4B).
Tab. 2. Wskaniki charakteryzuj¹ce natê¿enie procesów geomorfologicznych dla ca³ej zlewni
 wynik symulacji dla ulewy z 15.06.2000 r.
Indices characterizing the intensity of geomorphological processes in the whole catchment
 results of simulation for rainfall on 15.06.2000
Wysokoæ/czas opadu
10 mm/10 min
Erozja rozbryzgowa
2,6 t
Sp³ukiwanie
276,3 t
Depozycja w zlewni
228,1 t
Ca³kowity odp³yw materia³u poza zlewniê
50,8 t
rednia strata gleby
1,06 t/ha
redni zmyw
0,07 mm

Tab. 3. Zró¿nicowanie wskaników erozji i akumulacji w obrêbie g³ównych elementów rzeby
badanej zlewni  wyniki symulacji dla ulewy z 15.06.2000 r.
Differentiation of indices of erosion and deposition inside main elements of relief in the studied
catchment  results of simulation for rainfall on 15.06.2000
Element
rzeby
Wierzchowiny
Sk³ony wierzchowin
Stoki
Niecki
Dna dolin

Maksymalna
depozycja
(t/ha)
(mm)
8
0,53
41
2,73
338
22,53
307
20,47
3766
251,07

Maksymalna
erozja
(t/ha)
(mm)
28
1,87
45
3,00
242
16,13
367
24,47
1312
87,47

rednia
strata gleby
(t/ha)
0,0091
0,0523
+0,2849
8,4910
4,0125

redni
zmyw
(mm)
0,0006
0,0035
+0,0190
0,5661
0,2675
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Ryc. 4A. Symulowany rozk³ad stref splukiwania rozproszonego i skoncentrowanego w badanej
zlewni po opadzie z 15.06.2000 r.
Simulated zones of dispersed and concentrated washing in the studied catchment after rainfall
on 15.06.2000

Ryc. 4B. Symulowany rozk³ad stref akumulacji deluwialnej w badanej zlewni po opadzie
z 15.06.2000 r.
Simulated zones of deluvial accumulation in the studied catchment after rainfall on 15.06.2000
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WYNIKI I WNIOSKI

Rozmieszczenie stref sp³ukiwania i depozycji materia³u deluwialnego wykazuje wyrany zwi¹zek z g³ównymi elementami rzeby (ryc. 4A, 4B).
Stref¹ o najni¿szych wskanikach sp³ukiwania (do 1,87 mm) i depozycji (do
0,53 mm) jest poziom wierzchowinowy, gdzie redni wskanik erozji osi¹gn¹³
zaledwie 0,0006 mm (tab. 3).
Niskim wskanikiem sp³ukiwania (do 3,0 mm) i depozycji (do 2,73 mm)
charakteryzuj¹ siê sk³ony wierzchowin i górne odcinki stoków, gdzie redni wskanik erozji wyniós³  0,0035 mm.
Na stokach, mimo znacznego zró¿nicowania natê¿enia procesów (sp³ukiwanie do 16,13 mm, depozycja do 22,53 mm), przewa¿a akumulacja nad sp³ukiwaniem, co w sumie daje przyrost równy 0,019 mm. Na tej podstawie mo¿na wnioskowaæ, ¿e w przypadku krótkiego i niezbyt intensywnego opadu (10 mm w ci¹gu 10 minut) ma miejsce wygasanie transportu poprzecznego w dolnych odcinkach stoków (depozycja w zlewni osi¹ga 228,1 t, co stanowi a¿ 82,5% ca³kowitej
erozji). Rozmieszczenie tych powierzchni w obrêbie stoków jest doæ nierównomierne. Powierzchnie erodowane wystêpuj¹ zwykle w rodkowych odcinkach
stoków, a depozycja w odcinkach dolnych. Bardzo czêsto pomiêdzy tymi obszarami wystêpuj¹ znaczne powierzchnie bez erozji.
Dolinki nieckowate cechuje najwy¿szy redni wskanik denudacji, wynosz¹cy 0,5661 mm, co wiadczy³oby, ¿e s¹ to powierzchnie najsilniej przekszta³cane
w czasie tego typu opadów. Mimo niewiele wy¿szych wartoci ekstremalnych
ni¿ dla stoków (erozja do 24,47 mm i depozycja do 20,47 mm) erozja jest tutaj
procesem dominuj¹cym. W profilu pod³u¿nym dolinek nieckowatych ma miejsce
wyrane zró¿nicowanie intensywnoci i jakoci procesów  w górnych odcinkach
niecek brakuje erozji, w rodkowych jest bardzo silna, a w dolnych przewa¿a
akumulacja nad sp³ukiwaniem.
Dna g³ównych dolin charakteryzuj¹ najwy¿sze wartoci wskaników erozji
i akumulacji. Erozja osi¹ga tu do 87,47 mm, a depozycja do 251 mm. W obrêbie
dna doliny wystêpuj¹ równie¿ powierzchnie, gdzie erozja jest równowa¿ona przez
akumulacjê. Tylko w liniach sp³ywu (korytach epizodycznych) dochodzi do przekszta³ceñ rzeby. W niektórych odcinkach doliny wystêpuje tylko depozycja,
prawdopodobnie zwi¹zana z transportem poprzecznym i wygasaniem erozji
w transporcie pod³u¿nym (ryc. 4B). redni wskanik denudacji dla den dolin jest
ujemny i wynosi 0,6019 mm, co oznacza, ¿e przewa¿a tu wynoszenie materia³u
nad jego akumulacj¹.
Symulowany ca³kowity odp³yw materia³u poza zlewniê (50,8 t) jest bardzo
zbli¿ony do obserwowanego (51,8 t). Istniej¹ jednak pewne ró¿nice oraz zagadnienia trudne do oceny, na które nale¿y zwróciæ uwagê.
Ocena wiarygodnoci symulowanej wielkoci erozji rozbryzgowej oraz depozycji w zlewni jest bardzo trudna. Niska wartoæ erozji rozbryzgowej (2,6 t, co
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stanowi zaledwie 5,1% masy materia³u odprowadzonego poza zlewniê) wydaje
siê prawdopodobna, gdy¿ by³ to okres, kiedy uprawy dobrze chroni³y pod³o¿e.
Wysoka wartoæ symulowanej depozycji w zlewni (228,1 t) jest trudna do weryfikacji z uwagi na brak danych terenowych w tym zakresie.
Intensywna erozja w dnach dolinek nieckowatych i dolin g³ównych jest zgodna
z obserwacjami terenowymi, gdzie stwierdzono rozwój g³êbokich bruzd i koryt,
z których prawdopodobnie pochodzi³a wiêksza czêæ materia³u wyniesionego poza
zlewniê. Symulowany rozk³ad rozciêæ erozyjnych nie jest tak dok³adny jak form
obserwowanych w terenie. Wi¹¿e siê to prawdopodobnie z dok³adnoci¹ numerycznego modelu terenu (DEM) u¿ytego w symulacjach. Jego rozdzielczoæ (5 x 5 m) nie
pozwala na odwzorowanie mikroform (miedze, bruzdy po orce, rzêdy upraw
itp.), które odgrywaj¹ istotn¹ rolê w formowaniu siê sp³ywu powierzchniowego
na stokach.
Przeprowadzone badania terenowe oraz symulacja komputerowa wykaza³y,
¿e istnieje mo¿liwoæ integracji obydwu metod. Jakkolwiek rysuj¹ siê pewne
rozbie¿noci w przestrzennym rozk³adzie form obserwowanych i symulowanych,
to otrzymane wyniki mo¿na uznaæ za zadowalaj¹ce i zachêcaj¹ce do dalszych
badañ w tym zakresie.
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SUMMARY

Investigations of geomorphological effects of rainfalls in small dry catchments are carried
with traditional geomorphological mapping. It gives possibility to estimate the role of morphological factors and to describe qualitative effects of processes. Quantitative data (volume of newly
developed forms and material discharged out of catchment) usually are not accurate. Another
limitation is the necessity to carry out investigations only in regions where rainfalls took place and
scientists could not choose their intensity.
Simulations (computer modelling) is the method which gives possibility to overcome these
limitations. Older (empirical) and modern (deterministic) models give possibility to choose parameters for simulation so it is possible to test several scenarios. Data from field investigations are used
to test and verify the results of simulations.
In this paper the author tried to simulate rainfall which was previously investigated in field
using mapping method. Hydrometric method was used to estimate the volume of material discharged
out of catchment. Modelling was made using the LISEM model, which was built and had been
tested for loess areas.
Results of mapping and computer simulations are usually similar, but some differences are
observed. Filed investigations (mapping) give better possibility to make qualitative description of
geomorphological results of rainfall. Simulations are better to determine the zones of erosion and
deposition in catchment and give quantitative data about processes.
Combination of the results of these two methods (mapping and modelling) used to describe
geomorphological results of rainfall shows that computer simulations give possibility to extend
investigations on single events (rainfalls).

