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Wprowadzenie

W nawi¹zaniu do tradycji spotkañ naukowych organizowanych w Lublinie
od 1959 roku pracownicy Zak³adu Hydrografii Uniwersytetu Marii CurieSk³odowskiej, w porozumieniu z Komisj¹ Hydrologiczn¹ Polskiego Towarzystwa Geograficznego, zaprosili pracowników nauki i praktyków do przedyskutowania aktualnych problemów i metod badawczych dotycz¹cych obiegu wody
w naturalnym i przekszta³conym rodowisku. Spotkanie zorganizowane
w dniach 46 czerwca 2007 roku pod honorowym patronatem Wojewody Lubelskiego  Wojciecha ¯ukowskiego oraz JM Rektora Uniwersytetu Marii
Curie-Sk³odowskiej  prof. dr. hab. Wies³awa Kamiñskiego zbiega siê z piêædziesiêcioleciem utworzenia pierwszego w Polsce Zak³adu Hydrografii oraz
z drug¹ rocznic¹ mierci prof. dr. Tadeusza Wilgata. Profesor by³ twórc¹ lubelskiej szko³y badañ i nauczania w zakresie hydrografii i ochrony rodowiska, wybitnym nauczycielem akademickim, wychowawc¹ kilku pokoleñ geografów, inicjatorem wykorzystania badañ naukowych w praktyce.
W VIII tomie Badañ hydrograficznych w poznawaniu rodowiska podjêto
problematykê ocen ilociowych i jakociowych zasobów wodnych oraz istotnych aspektów ich ochrony, rozwa¿anych jako zagadnienia teoretyczne i praktyczne. Profesorowie hydrolodzy, w ramach zainicjowania dyskusji, przedstawi¹ aktualne zagadnienia z zakresu obiegu wody w naturalnym i przekszta³conym rodowisku, omówi¹ problematykê opublikowanych artyku³ów
oraz poprowadz¹ dyskusjê w nastêpuj¹cych blokach tematycznych: przyrodnicze uwarunkowania obiegu wody w zlewniach rzecznych i jeziornych, zasoby wód podziemnych i ich rola w zasilaniu rzek, przestrzenne i czasowe prawid³owoci kszta³towania siê odp³ywu, antropogeniczne zagro¿enia i ochrona
stosunków wodnych, problemy metodyczne badañ i oceny hydrologicznych
zdarzeñ ekstremalnych. Podjêta problematyka wpisuje siê w konstytucyjn¹
zasadê rozwoju zrównowa¿onego, a opublikowane prace daj¹ mo¿liwoæ oceny stanu hydrosfery w Polsce i na Lubelszczynie, jednoznacznie wskazuj¹
na koniecznoæ racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi.
Zdzis³aw Michalczyk
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Specyfika wezbrañ powodziowych
na zurbanizowanym i uprzemys³owionym
obszarze zlewni K³odnicy w XIX i XX wieku
The specific character of floods in urbanized and industrialized areas
of the K³odnica catchment in 19th and 20th century

ABSTRACT: The occurrence and pattern of floods in urban industrial areas
depend both on hydro-meteorological and physicogeographical properties of
the catchment and on the degree of anthropogenic transformation of land.
Urban mining-industrial areas have a specific pattern of floods and
inundations outside river valleys because the occurrence and patterns of
this phenomenon depend to a larger extent on the effects of human economic
activity than on natural factors. Human economic activity radically
transformed natural conditions of the occurrence of floods in the GOP area.
Extremely intensive development of mining and industry and urbanisation
of the area have taken place since mid 19th century. The results of this activity
are distinct changes in geographical environment, such as orogen drainage
and the formation of wide subsidence basins and hollows. These processes
cause changes in surface and underground retention and influence the
conditions of infiltration and surface runoff. Besides floodings due to
subsidence and sinking of ground in the GOP area there is a flooding risk
connected with the hampered flow of surface waters into the river network.
These obstructions result from the fact that there are rivers and draining
ditches within subsidence zones. The riverbeds have been sealed by building
stone and concrete troughs and flood embankments. Intensive ground
subsidence made it necessary to raise embankments, which has resulted in
raising the surface of water in rivers much above valley-floors.
S£OWA KLUCZOWE: powód, wezbranie, urbanizacja, antropopresja, zlewnia
K³odnicy.
KEY WORDS: flood, urbanisation, human impact, the K³odnica catchment area.
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Wprowadzenie
Wystêpowanie i przebieg wezbrañ powodziowych na obszarach miejsko-przemys³owych zale¿y zarówno od warunków hydrometeorologicznych i fizycznogeograficznych cech zlewni, jak i od stopnia antropogenicznego przekszta³cenia terenu. Specyficzny przebieg wezbrañ powodziowych i zatapiania terenów poza dolinami rzecznymi wystêpuje na obszarach górniczo-przemys³owo-miejskich, bowiem w tym przypadku przebieg wezbrania w znacznym stopniu zale¿y od skutków gospodarczej dzia³alnoci cz³owieka.
Badania prowadzono w zlewni K³odnicy (ryc. 1), która w swej górnej czêci
znajduje siê w zachodnim fragmencie jednego z najwiêkszych okrêgów górniczo-przemys³owo-miejskich w Europie, okrelanego jako Górnol¹ski Okrêg
Przemys³owy (GOP). W³anie w tej czêci zlewni pojawiaj¹ siê specyficzne
wezbrania i podtopienia terenu uwarunkowane w du¿ym stopniu czynnikami antropogenicznymi, a antropopresj¹ górnicz¹ w pierwszym rzêdzie. Szczegó³owe obserwacje hydrometeorologiczne w zlewni K³odnicy prowadzone by³y
od po³owy XIX wieku. Zebrane materia³y pozwalaj¹ na ocenê wp³ywu antropopresji na przebieg wezbrañ powodziowych i zalewania terenu poza dolinami rzecznymi.

Ryc. 1. Górna czêæ zlewni K³odnicy na tle numerycznego modelu terenu
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Zagro¿enie powodziowe
Badany obszar jest po³o¿ony w ca³oci w obrêbie Wy¿yny l¹skiej. Z uwagi
na ma³e ró¿nice odpornoci ska³ buduj¹cych pod³o¿e, d³ugi okres rozwoju l¹dowego, a przede wszystkim pokrycie utworami lodowcowymi, ma ona cechy
lekko falistej równiny, poprzecinanej doæ szerokimi obni¿eniami dolinnymi
(Gilewska 1972). Po³o¿enie geograficzne oraz wyniesienie tego obszaru nad
poziom morza zdecydowa³y o wysokoci opadów atmosferycznych, których
sumy roczne wynosz¹ rednio 700 mm. Maksymalne wezbrania wystêpuj¹
w porze roztopów (marzec, kwiecieñ), a drugorzêdne po opadach o charakterze rozlewnym lub nawalnym, najczêciej w czerwcu i lipcu (Czaja, Jankowski 1993; Absalon i in. 2001). Wezbrania katastrofalne najczêciej wystêpuj¹
po opadach rozlewnych lub opadach nawalnych albo kombinacji obu tych typów.
Oceniaj¹c powodziowoæ badanego obszaru wed³ug kryterium wi¹¿¹cego
nasilenie wezbrania z prawdopodobieñstwem wyst¹pienia jego kulminacji,
obszar GOP mo¿na zaliczyæ do terenów z przewag¹ wezbrañ zwyczajnych,
gdzie maksymalny przep³yw wezbrania Qmax spe³nia warunek: (Qr + Q50%)/
2 < Qmax = Q50%, oraz wezbrañ rednio wielkich, gdzie maksymalny przep³yw
wezbrania Qmax spe³nia warunek: Q50% < Qmax = Q10%. Wezbrania wielkie, gdzie
maksymalny przep³yw wezbrania Qmax spe³nia warunek: Q10% < Qmax = Q5%,
wystêpuje sporadycznie, a wezbrania katastrofalnie wielkie, gdzie maksymalny przep³yw wezbrania Qmax > Q5%, wyst¹pi³y zaledwie 2 razy w ci¹gu ostatnich 200 lat  w latach 1940 i 1997 (Fischer 1915; Powód... 1967; Powód
1975; Ocena sytuacji... 1997).
Dzia³alnoæ gospodarcza cz³owieka radykalnie zmieni³a przyrodnicze uwarunkowania wystêpowania powodzi na obszarze GOP-u. Bardzo intensywny
rozwój górnictwa i przemys³u oraz urbanizacja obszaru wystêpowa³y tu od
drugiej po³owy XIX wieku. Efektem tej dzia³alnoci s¹ wyrane zmiany w rodowisku geograficznym obszaru, z jednej strony osuszenie górotworu, z drugiej tworzenie siê rozleg³ych niecek osiadania i zapadlisk. Procesy te powoduj¹ zmiany retencji powierzchniowej i podziemnej oraz warunków infiltracji
i sp³ywu powierzchniowego. Jeszcze w koñcu XIX wieku lasy i zadrzewienia
oraz tereny rolnicze stanowi³y ponad 91% powierzchni, a tereny miejsko-przemys³owe i komunikacyjne zaledwie 8,4% powierzchni opisywanego obszaru.
W roku 2000 tereny miejsko-przemys³owe, komunikacyjne i poprzemys³owe
stanowi³y ju¿ powy¿ej 44% powierzchni tej czêci zlewni K³odnicy (tab. 1).
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Tab. 1. Zmiany u¿ytkowania ziemi w górnej czêci zlewni K³odnicy
Lata

Lasy i zadrzewienia

Tereny rolnicze

1884
2000

29,1%
25,4%

62,5%
30,3%

Tereny miejsko-przemys³owe,
komunikacyjne, ha³dy
i zwa³owiska
08,4%
44,3%

Wspó³czesne wystêpowanie powodzi i podtopieñ na obszarze zlewni K³odnicy, obejmuj¹cej tereny GOP, zwi¹zane jest tak¿e z odkszta³ceniami terenu,
utworzonymi na skutek powierzchniowej i wg³êbnej eksploatacji górniczej.
Bardzo liczne zapadliska i niecki osiadania powstaj¹ zarówno w obrêbie czynnych pól górniczych, jak te¿ na ich obrze¿ach. W obrêbie pól górniczych niecki
i zapadliska tworz¹ siê w wyniku eksploatacji surowców prowadzonej systemem z zawa³em stropu. Odkszta³cenia powierzchni terenu w strefach osiadañ górniczych powoduj¹ czêsto zmiany kierunku sp³ywu wód powierzchniowych i podziemnych, co w konsekwencji prowadzi do podtopieñ terenu poza
dolinami rzecznymi (ryc. 2).

Ryc. 2. Zmiany rzeby terenu w dolinie rzeki K³odnicy (przekrój poprzeczny); 1  p³askie
zwa³owiska ska³y p³onnej, 2  lokalne niecki z osiadania, 3  potencjalny poziom wody
w obni¿eniach terenu

Zjawisko to jest szczególnie grone na zabudowanych obszarach Okrêgu.
W czasie powodzi, na terenach, gdzie wystêpuj¹ osiadania górnicze, obserwuje siê podtopienia znacznych obszarów, zwi¹zane g³ównie z utrudnieniem sp³ywu wód powierzchniowych i gruntowych (Szczypek, Wach 1987; Wach, Szczypek 1996; Czaja, Wach 1999, 2001).
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Poza podtopieniami zwi¹zanymi z zapadaniem i osiadaniem terenu na
obszarze GOP wystêpuje zagro¿enie powodziowe zwi¹zane z utrudnieniem
sp³ywu wód powierzchniowych do sieci rzecznej. Utrudnienia te s¹ zwi¹zane
z przebiegiem przez strefy zapadlisk i rozleg³ych niecek osiadania w obrêbie
rzek i rowów odwadniaj¹cych tereny Okrêgu. Koryta rzek uszczelniono, buduj¹c kamienno-betonowe ¿³oby i wa³y przeciwpowodziowe. Intensywne osiadania terenu zmusza³y do podnoszenia obwa³owañ, co w konsekwencji prowadzi³o i prowadzi do podnoszenia poziomu wody w rzekach znacznie powy¿ej den dolin. W wielu przypadkach poziom wody w obwa³owanym korycie
znajduje siê o kilka metrów wy¿ej ni¿ dno doliny poza obwa³owaniami. Czêsto powoduje to powstawanie w dolinach rzecznych rozleg³ych obszarów zalewowych, które gromadz¹ wody opadowe. Tworz¹ce siê wzd³u¿ obwa³owañ rzek
i potoków zalewiska s¹ szczególnie grone w czasie wystêpowania opadów.
O skali zagro¿enia podtopieniami dolin rzecznych na obszarze GOP wiadczy
wielkoæ obszaru zalanego w czasie powodzi w lipcu 1997 roku. Na niektórych odcinkach K³odnicy i jej dop³ywów oraz innych rzek regionu zasiêg podtopieñ by³ wiêkszy ni¿ teoretyczny zasiêg zalania tych dolin wodami o prawdopodobieñstwie wyst¹pienia Q0,1%.
Historia dotychczasowych powodzi
Wezbrania powodziowe w zlewni rzeki K³odnicy by³y w XIX i XX wieku
doæ czêste. Znaczne straty materialne spowodowa³a powód w 1803 roku.
Wody w rzece w rejonie Gliwic podnios³y siê do 2,03,3 m, niszcz¹c spory
odcinek nowo budowanego Kana³u K³odnickiego. Od czasu prowadzenia systematycznych obserwacji stanów wody w profilu Gliwice w 1911 roku zanotowano kilka powodzi, podczas których odnotowano nastêpuj¹ce przep³ywy maksymalne: 1913 r.  61,0 m3·s-1, 1915 r.  83,0 m3·s-1, 1925 r.  66,6 m3·s-1,
1930 r.  64,7 m3·s-1, 1940 r.  121,5 m3·s-1, 1970 r.  52,1 m3·s-1, 1972 r.  50,3
m3·s-1, 1985 r.  78,0 m3·s-1, 1997 r.  88,1 m3·s-1. Najwiêksza zaobserwowana
powód na K³odnicy wyst¹pi³a na prze³omie maja i czerwca 1940 roku. W Gliwicach odnotowany stan wody osi¹gn¹³ H = 505 cm, a przep³yw Q = 121,5
m3·s-1. W przeci¹gu 22 godzin nast¹pi³ przyrost przep³ywu z 11,0 m3·s-1 do 121,5
m3·s-1, co spowodowa³o zatopienie znacznych terenów Gliwic, g³ównie w rejonie obecnej Politechniki l¹skiej (ryc. 3, fot. 1).
Tak szybki wzrost przep³ywu wiadczy o znacznym natê¿eniu opadów na
stosunkowo niewielkim obszarze, bowiem nale¿y uwzglêdniæ czas koncentracji przep³ywu. Podobny charakter mia³a równie¿ powód z 1920 sierpnia
1854 roku. Z interpolacji znaków powodziowych wynika, ¿e przep³yw K³odnicy w Gliwicach móg³ wtedy wynosiæ oko³o 80 m3·s-1. Z kolei podobne rozmiary,
chocia¿ bardziej skomplikowan¹ genezê mia³a powód z lipca 1997 roku. Sza-
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cowany przep³yw K³odnicy w profilu Gliwice wynosi³ wtedy 88,1 m3·s-1 (Kompleksowy program... 1998).

Fot. 1. Gliwice podczas powodzi w 1940 r.  rejon ul. Krakowskiej

Uwagi koñcowe
Obszar Górnol¹skiego Okrêgu Przemys³owego zosta³ bardzo silnie przekszta³cony na skutek d³ugotrwa³ej dzia³alnoci górniczej oraz urbanizacji
i uprzemys³owienia. Nieznaczne zagro¿enie powodziowe GOP, wynikaj¹ce
z uwarunkowañ przyrodniczych, zosta³o zwielokrotnione, g³ównie na skutek
dzia³alnoci górniczej i urbanizacji terenu. G³ówne rzeki odwadniaj¹ce obszar okrêgu s¹ obserwowane i przygotowane do odprowadzenia wód powodziowych o prawdopodobieñstwie wyst¹pienia nawet 0,30,1%. Jednak przewa¿aj¹ce obszary GOP s¹ zagro¿one wyst¹pieniem powodzi ze sp³ywu powierzchniowego i odp³ywu gruntowego, co powoduje podtopienia nie tylko dolin
rzecznych, ale tak¿e znacznych obszarów po³o¿onych poza ich obrêbem. Bardzo czêsto s¹ to tereny o znacznym stopniu zagospodarowania, takie jak zabudowa miejsko-przemys³owa, linie kolejowe itp.
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Zmiennoæ oddzia³ywania wód powierzchniowych
na wody podziemne w dolinie Nysy £u¿yckiej
Variability of interaction surface water on groundwater in the Nysa £u¿ycka valley

ABSTRACT: Groundwater and surface water are often in stronger or weaker
interrelation. Periodical changes in river behavior from draining to infiltrating
are linked with the changes in water stage (flow regime). The amplitude of
changes in groundwater level caused by changes in surface water depends
on rivers water stage and its time of duration, river geology and
hydrogeological characteristics of the river valley and basin. The farer from
the river the slower the changes in groundwater and the amplitude of changes
becomes weaker.
The paper investigates the variability in interactions between groundwater and surface water in the Nysa £u¿ycka river valley based on the
measurement from 25 wells located along the river.
S£OWA KLUCZOWE: dolina rzeczna, wody powierzchniowe, wody podziemne,
Nysa £u¿ycka.
KEY WORDS: river valley, surface waters, groundwaters, the Nysa £u¿ycka
river.

Wprowadzenie
Wody podziemne, szczególnie gruntowe, rzadko nie maj¹ zwi¹zku z wodami powierzchniowymi. Mo¿liwe s¹ trzy rodzaje powi¹zañ wód podziemnych
z powierzchniowymi. Najczêstszym przypadkiem jest zasilanie rzeki przez
wody podziemne. Oddaj¹ one dwustronnie rzece, wzd³u¿ jej biegu, czêæ swoich zasobów. W takich przypadkach zwierciad³o wód podziemnych obni¿a siê
w stronê koryta rzecznego i na brzegu wi¹¿e siê bezporednio z lustrem wody
w rzece. Na niektórych odcinkach rzeka mo¿e oddawaæ czêæ swej wody do
poziomu wodononego, zasilaj¹c w ten sposób wody podziemne. W tym przypadku zwierciad³o wody gruntowej obni¿a siê obustronnie od koryta cieku
na zewn¹trz. W przyrodzie spotyka siê niekiedy i takie przypadki, kiedy
rzeki drenuj¹ i jednoczenie zasilaj¹ wody podziemne. Okresowe zmiany cha-
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rakteru rzeki z drenuj¹cej w infiltruj¹c¹ wi¹¿¹ siê z wahaniami stanów wody
w rzece.
Zjawiska zwi¹zane z wzajemnym powi¹zaniem wód podziemnych i powierzchniowych s¹ skomplikowane. Na przebieg tego procesu wp³yw ma wzajemne oddzia³ywanie wielu ró¿norodnych czynników. Ponadto w wiêkszej
odleg³oci od rzeki zmiana stanów wód gruntowych odbywa siê wolniej i amplituda zmian jest mniejsza. Zjawisko to wystêpuje zarówno przy podnoszeniu siê, jak i opadaniu wody w rzece (Siemichatow 1960; Kowalski 1998; Adynkiewicz-Piragas 2005; Bajkiewicz-Grabowska, Mikulski 1999).
W pracy przeanalizowano zmiennoæ i kszta³towanie siê zwierciad³a wód
podziemnych wzd³u¿ biegu Nysy £u¿yckiej. Ponadto dokonano oceny powi¹zañ zwierciad³a wód powierzchniowych z podziemnymi w dolinie Nysy £u¿yckiej.
Charakterystyka obiektu
Nysa £u¿ycka o ca³kowitej d³ugoci 251,7 km i powierzchni zlewni (A)
4395 km2 wyp³ywa z po³udniowo-zachodnich stoków Gór Izerskich na wysokoci 765 m n.p.m. redni spadek zlewni waha siê od ok. 3,3% w górnym
biegu rzeki do 1,3% w dolnym. Jej zlewnia stanowi przyk³ad zlewni antropogenicznie przekszta³conej g³ównie na skutek intensywnej eksploatacji wêgla
brunatnego. Skutkiem tej dzia³alnoci s¹ rozleg³e leje depresyjne, które oddzia³ywaj¹ na zmiany poziomu zwierciad³a wód podziemnych.
Ca³y obszar dorzecza Nysy £u¿yckiej nale¿y do trzech g³ównych regionów
hydrogeologicznych. Doln¹ czêæ zlewni obejmuje region wielkopolski (VI 
wg podzia³u z Atlasu hydrogeologicznego Polski (Paczyñski i in. 1995)) charakteryzuj¹cy siê skomplikowanymi warunkami hydrogeologicznymi. rodkow¹ czêæ zlewni obejmuje region wroc³awski (XV), po³o¿ony pomiêdzy Przedgórzem Sudeckim a po³udniow¹ krawêdzi¹ pradoliny wroc³awsko-magdeburskiej, w której wody podziemne o znaczeniu u¿ytkowym znajduj¹ siê przewa¿nie w utworach trzeciorzêdowych. Górn¹ czêæ zlewni obejmuje sudecki
region hydrogeologiczny (XVI). Wystêpuj¹ tu zasobne poziomy wodonone
wykszta³cone w piaskach trzeciorzêdowych, sk³adaj¹ce siê z kilku warstw
wodononych (Paczyñski i in. 1995; Malinowski i in. 1991).
W celu uchwycenia oddzia³ywania wód powierzchniowych na po³o¿enie
zwierciad³a wód podziemnych w dolinie Nysy £u¿yckiej wykorzystano sieæ
pomiarow¹ wód podziemnych zlokalizowan¹ wzd³u¿ biegu rzeki. Sieæ ta, obejmuj¹ca 25 studni gospodarskich po³o¿onych w odleg³oci od 30 m do 800 m od
rzeki, zosta³a za³o¿ona w ramach monitoringu dokumentuj¹cego oddzia³ywanie poborów wody z Nysy £u¿yckiej do rekultywacji odkrywki w Berzdorf
(Dubicki, Luckner 2002). Pomiary g³êbokoci zwierciad³a wody odbywaj¹ siê
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codziennie od 1.08.2002 r. przy pomocy wistawki hydrogeologicznej. Lokalizacjê punktów pomiarowych przedstawiono na mapie (ryc. 1).

Ryc. 1. Lokalizacja punktów obserwacyjnych wód podziemnych w dolinie Nysy £u¿yckiej
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Zmiennoæ zwierciad³a wód podziemnych
W latach 20022006 przebieg wahañ zwierciad³a wód podziemnych piêtra
czwartorzêdowego (tab. 1, ryc. 2) by³ typowy dla naszego klimatu. Kulminacja stanów nastêpowa³a zazwyczaj wiosn¹, w okresie po roztopach pokrywy
nie¿nej lub opadach deszczu, do kwietnia poziom wody pozostawa³ wysoki,
po czym w pó³roczu letnim nastêpowa³o opadanie zwierciad³a wody na skutek odp³ywu podziemnego oraz zwiêkszonego parowania i transpiracji, którym sprzyja³y wysokie temperatury.
W literaturze pojawiaj¹ siê klasyfikacje krzywych wahañ zwierciad³a wód
gruntowych w zale¿noci od dominuj¹cych czynników, które wp³ywaj¹ na
charakterystyczne przebiegi zmian stanów wód gruntowych (m.in. Siemichatow 1960). Zgodnie z zamieszczonymi cechami opisuj¹cymi poszczególne typy
stwierdzono, i¿ w przewa¿aj¹cej wiêkszoci analizowanych punktów obserwacyjnych w zlewni Nysy £u¿yckiej przebieg zwierciad³a wód podziemnych
(ryc. 2) jest krzyw¹ typu mieszanego (Siemichatow 1960). Tworzy siê pod p³ywem kompleksowego oddzia³ywania  poziomu wody w cieku powierzchnioTab. 1. Wartoci wspó³czynnika korelacji liniowej charakteryzuj¹ce zwi¹zek miêdzy
poziomami zwierciad³a wód powierzchniowych i gruntowych w okresie badawczym
Nr
Posterunek
studni pomiarowy
11
Posada
12
Bratków
13
Krzewina
14
Radomierzyce 31
15
Radomierzyce 66
16
Kolice 8
17
Kolice 27
18
¯arki nad Nys¹
19
Lasów
10
Pieñsk
11
Sobolice
12
Sanice
13
Dobrzyñ
14
Bucze
15
£êknica
16
¯arki Wielkie
17
Siedlec
18
Bukowina
19
Olszyna
20
Janiszowice
21
Póna
22
Markosice
23
Sadzarzewice
24
Polanowie
25
Sêkowice
rednia wartoæ roczna R

VIIIXII

2002
0,96
0,34
0,43
0,51
0,04
0,34
0,31
0,10
0,62
0,22
0,73
0,39
0,29
0,46
0,35
0,34
0,13
0,30
0,32
0,60
0,73
0,72
0,82
0,66
0,58

IXII

2003
0,88
0,72
0,73
0,76
0,68
0,69
0,66
0,67
0,77
0,61
0,88
0,84
0,87
0,88
0,88
0,76
0,57
0,68
0,66
0,86
0,89
0,9
0,95
0,83
0,76
0,77

IXII

IXII

IXII

2004 2005 2006
0,86 0,96 0,94
0,39 0,63 0,61
0,63 0,67 0,62
0,50 0,69 0,74
0,20 0,61 0,55
0,47 0,55 0,47
0,40 0,63 0,63
0,46 0,52 0,44
0,70 0,73 0,79
0,20 0,18 0,22
0,66 0,68 0,61
0,32 0,38 0,16
0,52 0,52 0,62
0,64 0,15 0,52
0,52 0,40 0,41
0,58 0,63 0,51
0,18 0,47 0,46
0,29 0,50 0,43
0,52 0,57 0,44
0,67 0,82 0,80
0,75 0,76 0,68
0,74 0,79 0,76
0,76 0,89 0,84
0,56 0,76 0,66
0,62 0,76 0,54
0,52 0,61 0,58

r. R
20032006
0,93
0,59
0,66
0,67
0,51
0,54
0,58
0,53
0,75
0,30
0,71
0,43
0,63
0,55
0,55
0,62
0,42
0,56
0,55
0,83
0,78
0,83
0,89
0,75
0,65
0,60

Charakter
zwi¹zku
bardzo mocny
s³aby
s³aby
s³aby
s³aby
s³aby
s³aby
s³aby
mocny
bardzo s³aby
mocny
bardzo s³aby
s³aby
s³aby
s³aby
s³aby
bardzo s³aby
s³aby
s³aby
mocny
mocny
mocny
mocny
mocny
s³aby
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wym, warunków meteorologicznych i budowy geologicznej (m.in. w studniach
nr 2, 5, 9, 11, 16). Ponadto w pojedynczych przypadkach (studnia nr 1, 20, 21)
zaobserwowano typ krzywej po³o¿enia zwierciad³a wód gruntowych okrelany jako typ hydrologiczny (ryc. 3). W tym wypadku krzywa zmian stanów wód
gruntowych odpowiada krzywej zmian stanów wody cieku powierzchniowego. Ponadto dla studni nr 15 i 10 zaobserwowano typ krzywej okrelany jako
typ liniowy (ryc. 3). Charakteryzuje siê on doæ p³ynnie przebiegaj¹c¹ lini¹
nieznacznie wznosz¹c¹ siê lub opadaj¹c¹ (Siemichatow 1960).
W przebiegu wahañ zwierciad³a na tle opadów atmosferycznych charakterystyczny jest wzrost na pocz¹tku okresu obserwacyjnego (wysokie opady
w sierpniu 2002 na obszarze ca³ej zlewni). Spowodowane wezbraniem w cieku powierzchniowym, wzrosty stanów w wodach podziemnych obserwowano
w ca³ym profilu pod³u¿nym Nysy £u¿yckiej. W kolejnych pó³roczach obserwowano wzrosty stanów wód zwi¹zane z roztopami pokrywy nie¿nej w okresie
wiosennym. Pó³rocze letnie 2003 r. charakteryzowa³y za niskie opady, st¹d
niskie stany wód powierzchniowych, co poci¹ga³o za sob¹ znacz¹ce obni¿anie
siê poziomu zalegania zwierciad³a wód podziemnych (przyk³ad krzywej zwierciad³a wód podziemnych w Lasowie przedstawiono na ryc. 2). Podczas kolejnych miesiêcy obserwowano obfitsze opady (XI 2004, I 2005), które w po³¹czeniu z topnieniem pokrywy nie¿nej w marcu pozwoli³y na rozpoczêcie procesu odbudowy zasobów wód podziemnych.

Ryc. 2. Krzywa po³o¿enia zwierciad³a wód powierzchniowych w Zgorzelcu, wód podziemnych w Lasowie na tle opadów atmosferycznych ze stacji w Zgorzelcu w okresie sierpieñ
2002grudzieñ 2006
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Ryc. 3. Przyk³ady przebiegu wahañ zwierciade³ wód podziemnych typu hydrologicznego
(studnia nr 1 w Posadzie) i liniowego (studnia nr 15 w £êknicy) w dorzeczu Nysy £u¿yckiej

W pó³roczu zimowym (XIIV 2005) wyranie kszta³tuje siê tendencja wzrostowa poziomu zalegania krzywej zwierciad³a wód podziemnych na terenie
zlewni Nysy £u¿yckiej. Rok 2005 by³ pod wzglêdem opadów rokiem przeciêtnym, a w górnym biegu Nysy £u¿yckiej (okolice Gubina) wilgotnym, jednak
opady te nie wywo³a³y wiêkszego wezbrania na cieku powierzchniowym, st¹d
nie zaobserwowano znacz¹cego zasilenia warstw wodononych doliny rzecznej. Warunki meteorologiczne pocz¹tku kolejnego roku hydrologicznego 2006
nie sprzyja³y zasilaniu warstw wodononych czwartorzêdowych. Jesienno-zimowe opady nie mog³y efektywnie zasilaæ warstw wodononych ze wzglêdu na zamarzniêty grunt, a nastêpnie utrzymuj¹ce siê warstwy niegu. Dopiero wraz z roztopami obfitej pokrywy nie¿nej (IV 2006) zanotowano podno-
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szenie siê zwierciad³a wód podziemnych (ryc. 2). Po kulminacji stanów wód
podziemnych w kwietniu 2006 r. warunki meteorologiczne (niskie opady) przyczyniaj¹ siê do opadania krzywej zwierciad³a wód podziemnych w dolinie Nysy
£u¿yckiej.
Zwi¹zki korelacyjne wód podziemnych i powierzchniowych
Zmiennoæ oddzia³ywania zwierciad³a wód powierzchniowych na wody
podziemne okrelono na podstawie zwi¹zków korelacyjnych zwierciad³a wód
podziemnych i powierzchniowych. rednie wartoci wspó³czynnika korelacji
liniowej w okresie 20032006, waha³y siê od (r) = 0,30 (studnia nr 10 w Pieñsku) do 0,93 (studnia nr 1 w Posadzie). Zestawienie wartoci rednich dla
okresu badawczego oraz pó³rocza VIIIXII 2002 zamieszczono w tab. 1.
Wyranie zauwa¿a siê, i¿ w górnym biegu Nysy £u¿yckiej dominuj¹ zwi¹zki
s³abe. Wyt³umaczyæ to mo¿na wp³ywem kilku czynników, m.in. w górnej czêci
zlewni s¹ wiêksze spadki, w budowie geologicznej dominuj¹ utwory s³abo przepuszczalne, w tym i³y warwowe, gliny zwa³owe czy lessy. Wyj¹tkiem jest studnia nr 1 w Posadzie, której usytuowanie 30 m od cieku oraz bardzo dobry
kontakt hydrauliczny z ciekiem powierzchniowym sprawia, i¿ charakteryzuje siê ona najlepszymi ze wszystkich punktów wartociami wspó³czynnika
(r). rodkowa czêæ zlewni charakteryzuje siê najs³abszymi wartociami wspó³czynnika korelacji (charakter zwi¹zku bardzo s³aby i s³aby). Wyt³umaczyæ to
mo¿na zarówno budow¹ geologiczn¹  utwory glacjalne  bêd¹ce pozosta³oci¹ po okresie zlodowaceñ skandynawskich, najbardziej widoczne w postaci
moren tworz¹cych Wa³ Mu¿akowski. Dodatkowo, w rodkowym biegu usytuowanych jest kilka elektrowni wodnych wp³ywaj¹cych na gospodarkê wodami cieku powierzchniowego. Górny bieg Nysy £u¿yckiej charakteryzuje siê
zwi¹zkami korelacyjnymi mocnymi. Na tym terenie warstwê wodonon¹
czwartorzêdow¹ buduj¹ g³ównie utwory dobrze przepuszczalne (piaski, ¿wiry), które umo¿liwiaj¹ zarówno dobry kontakt z ciekiem powierzchniowym,
jak i efektywne zasilanie opadami atmosferycznymi.
Na pocz¹tku obserwacji w roku 2002, w okresie od VIII do XII, zaobserwowano stosunkowo s³abe wyniki wspó³czynnika korelacji (r). Opady spowodowa³y w³aciwie tylko jedno krótkotrwa³e wezbranie wód powierzchniowych
14.08.2002 o ponad 2,3 m w porównaniu z dniem poprzednim. Reakcjê na ten
gwa³towny wzrost poziomu wód powierzchniowych wykaza³o zwierciad³o
w studni nr 1 po³o¿onej najbli¿ej rzeki (r=0,96) natomiast w studniach po³o¿onych w wiêkszej odleg³oci od rzeki (od 200 do 800 m) reakcja by³a opóniona i niewielka, st¹d wartoci wspó³czynnika korelacji (r) wynios³y od 0,04 do
0,29 dla piêciu studni (klasyfikuj¹c te wyniki jako zwi¹zek, którego praktycznie nie uwzglêdnia siê), za dla 10 studni wartoci wspó³czynnika korelacji
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(r) wynios³y od 0,30 do 0,46 (klasyfikuj¹c te wyniki jako zwi¹zek bardzo s³aby). St¹d wniosek, i¿ krótkotrwa³e wezbranie nie jest w stanie wywo³aæ reakcji wód gruntowych w studniach po³o¿onych ponad 200 m od rzeki.
Dyskusja
Analiza przebiegu wahañ zwierciad³a wód podziemnych wykaza³a, ¿e
w studniach ujmuj¹cych wody poziomu czwartorzêdowego zwierciad³o wody
podlega naturalnym sezonowym wahaniom, nawi¹zuj¹cym do zmiennych warunków meteorologiczno-hydrologicznych. Potwierdza ten fakt krzywa zwierciad³a wód podziemnych charakterystyczna dla typu mieszanego dla wiêkszoci z analizowanych punktów pomiarowych.
Najlepsze wyniki korelacji zaobserwowano w roku 2003. W roku tym obserwowano niewielkie wezbrania jedynie w okresie IIV, co odzwierciedli³o
siê typowym wiosennym wzrostem stanów wód gruntowych. Przez kolejne
miesi¹ce suszy hydrologicznej zwierciad³o wód gruntowych ulega³o obni¿eniu
(Dubicki i in. 2005), a wody powierzchniowe by³y zasilane wodami podziemnymi. Dlatego te¿ w fazie opadania zwierciad³a wody w rzece obserwuje siê
wyraniejszy zwi¹zek miêdzy wodami powierzchniowymi i gruntowymi (Adynkiewicz-Piragas 2005). Potwierdzaj¹ ten fakt tak¿e najlepsze wyniki redniej
rocznej wartoci wspó³czynnika korelacji dla Nysy £u¿yckiej w okresie suszy
2003 r. (rednia r = 0,77, tab. 1). Natomiast wzrost stanów wody w rzece
powy¿ej stanu granicznego ni¿ówki nie zawsze wi¹¿e siê ze wzrostem stanów
wód gruntowych, co nale¿y przypisaæ g³ównie retencji badanego obszaru (Adynkiewicz-Piragas 2005). Wartoci wspó³czynnika korelacji (r) w 2003 r. dla
8 studni waha³y siê od 0,57 do 0,68 (klasyfikuj¹c te wyniki jako zwi¹zek s³aby). Dla pozosta³ych 17 studni wartoæ wspó³czynnika korelacji (r) by³a > 0,7,
czyli okrela³a zwi¹zki wód powierzchniowych i wód gruntowych jako zwi¹zek mocny lub bardzo mocny.
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Specyficzne uwarunkowania odp³ywu w zlewni
m³odoglacjalnej
Particular conditions for runoff in the post-glacial catchment

ABSTRACT: The paper discusses variability of the flow in the topographical
blind drainage. Change to flow in relation to water supply and to local
hydrogeological conditions in the Struga Napiwodzka (located 60 km south
of Olsztyn) was analyzed. A diverse reaction to precipitation amount along
the stream suggests unequal drainage regime. In an upper and middle part
of the basin one encounters a separate hydrogeological area bounded by
underground water basin. The adjacent area is larger, and in the eastern
lower part of the basin one can observe descent of groundwater surface. The
runoff of the basin is characterized by the decay of surface-transported water
in the lower part of the stream. The surface and subsurface flows are
consistent in direction in the upper and middle parts of the basin, whereas
in the lower part runoff of underground water directs towards east and northeast.
S£OWA KLUCZOWE: rzeba m³odoglacjalna, zlewnia bezodp³ywowa, odp³yw.
KEY WORDS: post-glacial landscape, blind drainage, flow variability.

Wprowadzenie
Artyku³ porusza problem uwarunkowania odp³ywu w sytuacji funkcjonowania bezodp³ywowoci topograficznej, kontynuuj¹cy prezentowane ju¿ w literaturze zagadnienia (Drwal 1975, 1990; Kozarski 1977). Jego celem jest
poszukiwanie przyczyny zaburzenia zale¿noci pomiêdzy przyrostem odp³ywu w funkcji powierzchni zlewni, jako jedn¹ z tez stawiaj¹c ponik powierzchniowy wody, wynikaj¹cy z infiltracyjnego charakteru dolnego cieku (Gutry-Korycka, Werner-Wiêckowska 1996).
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Charakterystyka obszaru badañ
Badania prowadzono w strefie dzia³u wodnego I rzêdu (Wis³y i Prego³y)
w zlewni Strugi Napiwodzkiej (ryc. 1). W celu okrelenia powierzchniowego
i podziemnego kierunku odp³ywu ze zlewni dokonano okresowej kontroli hydrologicznej Strugi Napiwodzkiej. Pomiary i kartowanie hydrograficzne prowadzono od kwietnia 2004 r. do marca 2005 r. Badaniami zosta³ objêty obszar o powierzchni 150 km2, w tym zlewnia Strugi Napiwodzkiej zajmuje powierzchniê 52 km2.
Warunki zasilania oceniono, wykorzystuj¹c dane opadowe z posterunku
IMGW Fr¹knowo, po³o¿onego 1 km na pó³nocny zachód od granic zlewni.
Wielolecie 19712000 cechowa³ opad roczny o redniej sumie 580 mm (Atlas

Ryc. 1. Mapa hydrograficzna zlewni Strugi Napiwodzkiej (Jegier 2005)
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klimatu Polski 2005). Opady w okresie badawczym by³y wy¿sze o ok. 75 mm.
Najwy¿sze miesiêczne sumy wyst¹pi³y w kwietniu (128 mm) 2004 r., za najni¿sze w grudniu 2004 r. (16 mm) i lutym 2005 r. (20 mm). Opady wiosenne
by³y ponad 3,5-krotnie wy¿sze ni¿ zimowe. nieg stanowi niewielk¹ czêæ
opadu rocznego (20%).
Zasiêg bezodp³ywowej topograficznie zlewni Strugi Napiwodzkiej wyznaczaj¹ wysoczyzny morenowe, wyniesione ok. 210 m n.p.m. Jej rozci¹g³oæ równole¿nikowa jest konsekwencj¹ po³o¿enia w w¹skiej strefie miêdzymorenowej zlodowaceñ warty i wis³y (Morawski 2001a, b). Odp³yw wód powierzchniowych w kierunku wschodnim jest uwarunkowany nachyleniem podcie³aj¹cej gliny zwa³owej, która wyznacza równie¿ dolne ograniczenie zlewni
(ryc. 2). Obni¿enie miêdzymorenowe jest wype³nione piaskami sandrowymi,
w których wykszta³cona jest szeroka p³askodenna dolina o wyniesieniu 165
155 m n.p.m. i ma³ym spadku 12°. Blisko 32% (16,6 km2) zajmuj¹ obszary
wy³¹czone z odp³ywu powierzchniowego (ryc. 1).
Górna i rodkowa czêæ biegu cieku jest przekszta³cona w wyniku wielokrotnych melioracji. Od Wietrzychowa do Rakarni bieg Strugi skrócono oraz
pog³êbiono i poszerzono koryto. Z lat 80. XX w. pochodzi sieæ drena¿u zakrytego i odkrytego, po³¹czonego z g³ównym kana³em; gêstoæ rowów dochodzi do
3 km · km2. W dolnym biegu wciêcie koryta zmniejsza siê od 0,5 m powy¿ej
Rakarni, do kilkunastu cm w odcinku koñcowym. W po³owie odleg³oci miêdzy Rakarni¹ a Moczyskiem dolina Strugi Napiwodzkiej rozdziela siê na dwie
odnogi, biegn¹ce do ró¿nych zlewni (ryc. 1): ku pó³nocy do Koniuszanki oraz
ku wschodowi do Orzyca. W warunkach ekstremalnego odp³ywu obie doliny
udokumentowano jako drogi powierzchniowego przelania siê wód ze zlewni
Strugi Napiwodzkiej (Michalska 1982). Na pocz¹tku lat 80. XX w. dolinê pó³nocn¹ po³¹czono za pomoc¹ drenu z Koniuszank¹ (ryc. 1). Podczas prowadzonych badañ stwierdzono dwukrotne przelanie siê drenem wód: w lipcu 2004 r.
i marcu 2005 r. (Jegier 2005).
D³ugoæ Strugi Napiwodzkiej zmienia siê sezonowo oraz w wieloleciu. W latach 19731978 obserwowano stopniowy zanik odp³ywu w cieku ju¿ powy¿ej
Rakarni (ryc. 1). W ostatnim dwudziestoleciu mo¿na zauwa¿yæ tendencjê do
przesuwania siê cieku w kierunku pó³nocnym. Wyd³u¿enie wynosi ok. 1,5 do
2 km. W ci¹gu rocznego cyklu badañ stwierdzono, ¿e d³ugoæ Strugi Napiwodzkiej jest najwiêksza wiosn¹, najkrótsza za na prze³omie lata i jesieni
(Jegier 2005).
Warunki hydrogeologiczne
Warunki wystêpowania i gromadzenia wód podziemnych w zlewni zwi¹zane s¹ ze zbiornikiem wytworzonym w piaskach sandrowych; w podziale
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wiekowym wyró¿niono a¿ 6 poziomów (Szczegó³owa mapa geologiczna... 1994,
1996; Morawski 2001a, b). Pierwsze dwa zajmuj¹ w zlewni najwiêksz¹ powierzchniê, ale maj¹ niewielk¹ mi¹¿szoæ. Na nich zosta³y na³o¿one sto¿ki
sypane w fazie pomorskiej. Warstwy rozdziela niewielkiej mi¹¿szoci p³at
gliny. £¹czna mi¹¿szoæ piasków wynosi od 10 do 30 m. Najwiêksza mi¹¿szoæ osadów piaszczystych (ponad 50 m) wystêpuje we wschodniej  dolnej
czêci zlewni.
Na podstawie ukszta³towania sp¹gu warstwy wodononej autorzy wyodrêbnili dwie odrêbne jednostki hydrogeologiczne (ryc. 2). Pierwsza, ograniczona nieckowatym obni¿eniem miêdzymorenowym, obejmuje górn¹ i rodkow¹ czêæ zlewni topograficznej, druga za jest jedynie fragmentem du¿ego
zbiornika porowego zwi¹zanego z piaskami wype³niaj¹cymi zagrzeban¹ rynnê polodowcow¹, wystêpuj¹c¹ na wschód od Moczyska. Granica miêdzy wyró¿nionymi jednostkami przebiega w rejonie Rakarni.

Ryc. 2. Przekrój hydrogeologiczny Fr¹knowoWolisko (Jegier 2005)

W pierwszej jednostce wyró¿nione zosta³y przez autorów dwa horyzonty
wodonone. Górny zbiornik, o zwierciadle swobodnym, rozprzestrzeniony
w rodkowej czêci zlewni Strugi Napiwodzkiej, jest zasilany bezporednio
z opadów. Dolny za jest zwi¹zany z najstarszymi piaskami i ¿wirami sandrowymi. Z danych geologicznych wynika, ¿e jego powierzchnia jest wiêksza,
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zwierciad³o za jest na ogó³ napiête (Podstawowe dane... 2004). Jego zasilanie
jest zró¿nicowane; nastêpuje czêciowo w wyniku zasilania atmosferycznego
na wychodniach oraz przes¹czania pionowego. Korzystniejsze warunki filtracji cechuj¹ górn¹ warstwê wodonon¹ (k=0,45 ÷ 1,61 m·h-1), w dolnej za s¹
mniej zmienne (k=0,41 ÷ 0,81 m·h-1) (Podstawowe dane... 2004). Kr¹¿enie
wody w górnej warstwie wodononej jest zatem zdecydowanie szybsze, ale ze
wzglêdu na powierzchniê zbiornika  zasoby s¹ niewielkie i bardzo wra¿liwe
na sezonowe zmiany zasilania. Warstwa glin, rozdzielaj¹cych horyzonty, wyklinowuje siê na wschód od Napiwody (ryc. 2). W efekcie odp³ywaj¹ce podziemnie w kierunku wschodnim wody ³¹cz¹ siê, tworz¹c samodzieln¹ zlewniê
podziemn¹, istotnie mniejsz¹ od zlewni powierzchniowej.
Dalej ku wschodowi nastêpuje kontynuacja osadów sandrowych, jednak
ich mi¹¿szoæ na odcinku miêdzy Napiwod¹ a Rakarni¹ jest niewielka, wyznaczaj¹c granicê drugiej z wyró¿nionych jednostek hydrogeologicznych. W obszarze tym nastêpuje zmiana kierunku i warunków przewodzenia wód podziemnych: upad stropu glin podcielaj¹cych zlewniê Strugi Napiwodzkiej
zmienia siê ze wschodniego ku wschodniemu i pó³nocno-wschodniemu. Nastêpuje równie¿ gwa³towny wzrost mi¹¿szoci osadów sandrowych, nawet do
50 m.
Zasilanie i odp³yw
Reakcja Strugi Napiwodzkiej na opad jest ró¿na w zale¿noci od pory roku.
Wiosn¹ wyranie zaznacza siê znaczny przyrost przep³ywu w wyniku roztopów i obfitych opadów deszczu bezporednio poprzedzaj¹cych pomiar. Reakcja zlewni na opady deszczu nastêpuje z niewielkim opónieniem, siêgaj¹cym
kilku dni do tygodnia (Jegier 2005). Wyrany zwi¹zek miêdzy opadem a odp³ywem zarysowuje siê od kwietnia do grudnia 2004 r., natomiast zim¹ i wczesn¹ wiosn¹ przyrost odp³ywu zale¿y od roztopów.
Wraz z przyrostem d³ugoci cieku wyd³u¿a siê czas reakcji na zasilanie.
W profilach Do³ki, Napiwoda i Rakarnia przyrost przep³ywu nastêpuje po
trzech dobach po opadzie (r=0,46), co wiadczy o szybkiej reakcji górnej i rodkowej czêci zlewni na zasilanie. W profilu za Moczysko przep³yw jest najlepiej skorelowany z dziesiêciodniow¹ sum¹ opadów (r=0,56), wskazuj¹c znaczne opónienie reakcji wschodniej czêci zlewni na zasilanie.
Iloæ wody prowadzonej przez Strugê Napiwodzk¹ jest zmienna sezonowo
oraz z biegiem cieku. Na odcinku od róde³ cieku do Napiwody stwierdzono
przyrost przep³ywu (tab. 1). Najwiêkszy redni przep³yw (63,2 dm3·s-1) charakteryzuje rodkow¹ czêæ zlewni. Wartoci ekstremalne wyst¹pi³y w maju
2004 r. (opadowe), marcu 2005 r. (roztopowe) oraz we wrzeniu 2004 r. (tab. 1).
Systematyczny spadek wydatku stwierdzono od maja do wrzenia.
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Tab. 1. Przep³yw Strugi Napiwodzkiej w okresie od kwietnia 2004 do marca 2005
Profil
hydrometryczny
Do³ki
Napiwoda
Rakarnia
Moczysko

Zlewnia
cz¹stkowa
[km2]
15,8
26,1
47,8
49,8

Przep³yw [dm3·s-1]
maks.
46,4
138,0
108,0
56,0

min.
19,3
50,0
3,0
0,0

redni
39,8
63,2
35,1
12,7

ró¿nicowy
+ 39,8
+ 23,4
- 27,1
- 22,4

Wspó³czynnik
nierównomiernoci
przep³ywu
2,4
3,6
36,7
56,0

W Rakarni p³ynie rednio 1/2 wód prowadzonych przez Strugê w profilu
Napiwoda, ale wspó³czynnik nierównomiernoci przep³ywu jest dziesiêciokrotnie wiêkszy (tab. 1). Najwiêkszy przep³yw wyst¹pi³ równie¿ w czasie roztopów w marcu 2005 r. Od sierpnia do padziernika 2004 r. stwierdzono przep³ywy poni¿ej 20 dm3·s-1. Roczny przebieg przep³ywu jest zbli¿ony do profilu
Napiwoda, z t¹ ró¿nic¹, ¿e okres ni¿ówkowy jest o miesi¹c d³u¿szy: trwa³ od
maja do padziernika.
Przep³yw Strugi Napiwodzkiej w profilu Moczysko rzadko przekracza
40 dm3·s-1, rednio stanowi 20% przep³ywu w profilu Napiwoda (tab. 1). Odmiennie ni¿ powy¿ej, niskie przep³ywy (<10 dm3·s-1) rozpoczynaj¹ siê w sierpniu i trwaj¹ do grudnia 2004 r., za absolutne minimum (<2,5 dm3·s-1) przypada od po³owy sierpnia a¿ do zaniku wód Strugi Napiwodzkiej od 10 do 31
padziernika.
Spadek przep³ywu z biegiem cieku potwierdzi³y codzienne pomiary w dniach
2027 sierpnia 2004 r. (Jegier 2005). Specyfika zmiennoci przep³ywu Strugi
Napiwodzkiej bardzo dobrze odzwierciedla warunki wystêpowania zasobów
wód podziemnych. W obrêbie wydzielonej zlewni podziemnej nastêpuje znacz¹cy przyrost alimentacji gruntowej z biegiem cieku. Regulacja biegu cieku,
pog³êbienie koryta oraz melioracje doprowadzi³y do intensywniejszego drenowania wód gruntowych i przyspieszenia ich powierzchniowego odprowadzania (Michalska 1982).
Ponik wód Strugi Napiwodzkiej nastêpuje w obrêbie s¹siedniej jednostki
hydrogeologicznej. Na odcinku miêdzy Napiwod¹ a Moczyskiem zwiêksza siê
spadek zwierciad³a wód podziemnych. Kontakt hydrauliczny pomiêdzy ciekiem a wodami podziemnymi ulega odwróceniu. To Struga Napiwodzka zasila grawitacyjnie wody podziemne, a jej zasoby nie s¹ wystarczaj¹ce do utrzymania odp³ywu powierzchniowego. Dowodem jest intensywny proces sufozji
mechanicznej1, którego powierzchniowym przejawem s¹ leje sufozyjne. Obszar wystêpowania sufozji jest objêty ochron¹ cis³¹ w ramach rezerwatów
Koniuszanka I i Koniuszanka II.
1
Sufozja mechaniczna jest procesem selektywnego przemieszczania ze strumieniem
filtracyjnym elementów mineralnych w obrêbie szkieletu ska³ osadowych, szczególnie intensywnie zachodz¹cy w warunkach du¿ego spadku zwierciad³a wód podziemnych (Klimaszewski 1978).
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Interesuj¹ca relacja wystêpuje pomiêdzy zmienn¹ w czasie stref¹ poniku
cieku ze stanem zwierciad³a wód podziemnych. Gdy du¿a jest zasobnoæ wód
podziemnych (np. roztopy 2004 r.), Struga Napiwodzka wyd³u¿a siê, za podczas recesji zasilania podziemnego  ulega znacznemu skróceniu.
W celu okrelenia prawdopodobnego kierunku odp³ywu podziemnego wody
ze zlewni Strugi Napiwodzkiej przeanalizowano odp³yw jednostkowy w zlewniach s¹siednich. redni regionalny odp³yw jednostkowy w wieloleciu 1951
1970 wyniós³ 5,5 do 6,0 dm3·s-1·km-2. Wartoci te s¹ zbli¿one do maksymalnego odp³ywu jednostkowego zlewni Strugi Napiwodzkiej w profilu Napiwoda
w okresie 2004/05. Najwy¿sze odp³ywy jednostkowe stwierdzono w ród³owym odcinku £yny (27 dm3·s-1·km-2) oraz Koniuszanki (2038 dm3·s-1·km-2).
Wyniki te s¹ znacz¹co wy¿sze od uzyskanych wczeniej przez Werner-Wiêckowsk¹ (1952).
Wysokie wspó³czynniki korelacji wykazuje odp³yw w poszczególnych profilach hydrometrycznych Strugi Napiwodzkiej (r=0,8). Zró¿nicowanie odp³ywu
ze zlewni Strugi Napiwodzkiej wykazuje zwi¹zek tylko z ciekami odwadniaj¹cymi sandr na pó³nocny-wschód od strefy ponikowej (Koniuszanka, Orzyc);
stwierdzono istotn¹ statystycznie zale¿noæ zmiennoci odp³ywu w profilach
Moczysko oraz Koniuszanka (0,27). Wykazano równie¿ brak zwi¹zku statystycznego oraz genetycznego pomiêdzy odp³ywem Strugi a lewymi dop³ywami Nidy i górn¹ £yn¹. Zatem odp³yw podziemny ze zlewni nastêpuje tylko
w kierunku wschodnim i pó³nocno-wschodnim, a zasilanie Koniuszanki i Orzyca wodami Strugi Napiwodzkiej nastêpuje ju¿ od rejonu Rakarni w formie
dop³ywu podziemnego.
Wnioski
Odp³yw w bezodp³ywowej zlewni Strugi Napiwodzkiej charakteryzuje utrata prowadzonych wód powierzchniowych z biegiem dolnego odcinka cieku.
O warunkach odp³ywu powierzchniowego decyduje struktura hydrogeologiczna. Zró¿nicowana reakcja na zasilanie opadowe z biegiem cieku wskazuje na
niejednorodnoæ warunków drena¿u. Z danych hydrogeologicznych wynika,
¿e w górnej i rodkowej czêci zlewni mamy do czynienia z odrêbn¹ zlewni¹
podziemn¹. Wschodni fragment zlewni topograficznej Strugi Napiwodzkiej
jest odwadniany przez jednostkê s¹siedni¹, bardziej rozleg³¹, o czym wiadczy charakterystyczny du¿y spadek zwierciad³a wód podziemnych. Z danych
hydrogeologicznych wynika, ¿e kierunki odp³ywu powierzchniowego i podziemnego s¹ zgodne do Rakarni, we wschodniej czêci za odp³yw wód nastêpuje ku wschodowi i pó³nocnemu wschodowi.
O specyfice odp³ywu wód Strugi Napiwodzkiej decyduje rozwiniêta strefa
jej poniku, rozci¹ga siê na wschód od Rakarni. D³ugoæ cieku za jest zmienna w sezonach oraz wieloleciu i jest funkcyjnie zwi¹zana z lokalnym spadkiem zwierciad³a wód podziemnych  im intensywniej nastêpuje sczerpywa-
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nie zasobów wód podziemnych we wschodniej czêci zlewni, tym krótsza jest
Struga Napiwodzka. Przyczyn¹ szybkiego sczerpywania zasobów wód podziemnych jest ci¹g³oæ horyzontów wodononych trzech zlewni: wschodniej
czêci Strugi Napiwodzkiej, Koniuszanki (dorzecze Omulwi) i Orzyca, przy
czym nastêpuje dostosowanie spadku zwierciad³a do lokalnej bazy erozyjnej,
któr¹ stanowi¹ g³êbokie rynny subglacjalne. Zlewnia Strugi Napiwodzkiej
jest najwy¿ej po³o¿ona w tym systemie, jej wody za kierowane s¹ podpowierzchniowo do wymienionych zlewni, co stwarza warunki do wytworzenia
bifurkacji podziemnej w ponikowym odcinku Strugi. Sugeruj¹ to istniej¹ce
wci¹¿ dwie suche doliny skierowane odpowiednio do Koniuszanki oraz Orzyca, wykorzystywane epizodycznie w trakcie ekstremalnych wezbrañ, oraz rozwijaj¹ce siê w tych kierunkach liniowe systemy form sufozyjnych.
Nale¿y podkreliæ, ¿e du¿y wp³yw na warunki odp³ywu powierzchniowego
i podziemnego w obszarach m³odoglacjalnych mia³y i maj¹ dzia³ania hydrotechniczne. W zlewni Strugi Napiwodzkiej za pomoc¹ systemu melioracyjnego przyspieszono odp³yw powierzchniowy i podziemny oraz skierowano odp³yw podziemny w odcinku koñcowym ku pó³nocy do cieku Koniuszyn.
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Jeziorne ogniwa sieci hydrograficznej obszarów
m³odoglacjalnych i ich rola w kszta³towaniu
odp³ywu rzeki pojeziernej
Lakes as elements of hydrographic network of the late glacial landscape and their role in the
runoff generation of the lake-river system

ABSTRACT: In this paper the specificity of the hydrographic network of the
late glacial landscape has been explained throughout introducing the notion
of the river-lake system. The role of lakes in functioning of such a system
has been explained. It was underlined that the water balance should be a base
for the evaluation of the role of lake in the discharge estimation of river
draining the system.
S£OWA KLUCZOWE: system rzeczno-jeziorny, odp³yw rzeczny.
KEY WORDS: the lake-river system, river runoff.

Wprowadzenie
Na specyfikê sieci hydrograficznej obszarów m³odoglacjalnych zwracano
ju¿ wielokrotnie uwagê (m.in. Drwal 1982, 1985; Bajkiewicz-Grabowska 2002).
M³odoglacjalna rzeba sprawia, ¿e dzia³y wodne ograniczaj¹ce zlewnie topograficzne poszczególnych obiektów hydrograficznych s¹ tu doæ czêsto niepewne, wiele jest bifurkacji, bram wodnych, a przede wszystkim zag³êbieñ
bezodp³ywowych, sk³adaj¹cych siê na du¿e obszary wy³¹czone trwale lub okresowo z odp³ywu powierzchniowego. Doæ czêsto zlewnie topograficzne s¹ niezgodne ze zlewniami podziemnymi. Cieki s¹ na ogó³ krótkie, czêsto okresowe.
Jeziora o ró¿nej wielkoci i g³êbokoci wype³niaj¹ obni¿enia moreny dennej
albo jedynie g³êbokie rynny strefy sandru. Swoisty uk³ad cieków i jezior, stanowi¹cych o wielkoci odp³ywu g³ównego recypienta, sk³ania do tego, aby tak¹
sieæ wodn¹ nazywaæ systemem rzeczno-jeziornym. System ten tworz¹ jeziora
po³¹czone ciekami w jeden spójny system drena¿u. Odcinki rzeczne, ³¹cz¹ce
jeziora, s¹ krótkie i na ogó³ apotamiczne, maj¹ bowiem charakter przelewów,
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funkcjonuj¹c na zasadzie przelewania siê nadmiaru wody z jednego zbiornika do drugiego.
System rzeczno-jeziorny odró¿nia od innych systemów wodnych:
 istotny udzia³ odcinków jeziornych w biegu rzeki, zw³aszcza w jej biegu
górnym i rodkowym; np. procentowy udzia³ odcinków jeziornych w biegu
Szeszupy wynosi 16%, górnej Jegrzni 29%, Gawlika 30%, Krutyni 47%, górnej Rospudy 51%, Bludzi 63%;
 du¿y udzia³ cieków okresowych (czêsto do 60%); okresowe uaktywnianie
tych cieków wp³ywa na sezonow¹ zmiennoæ odp³ywu g³ównej rzeki systemu,
 znaczny udzia³ w zlewni obszarów bezodp³ywowych powierzchniowo (nierzadko do 70% i wiêcej);
 ewolucyjnie nieustabilizowany spadek pod³u¿ny g³ównej rzeki systemu;
cieki dopasowuj¹ siê do odziedziczonych dolin; w profilu pod³u¿nym rzeki
wystêpuj¹ wyrane za³amania spadku. Nie s¹ to zatem typowe rzeki jeziorne
(Bajkiewicz-Grabowska, Mikulski 2006).
Systemy rzeczno-jeziorne s¹ doæ zró¿nicowane. W Polsce pó³nocno-wschodniej tworz¹ je cieki 2.3. rzêdu, przep³ywaj¹ce przez ma³e i p³ytkie jeziora,
drenuj¹ce obszary o powierzchni od kilkunastu do kilkudziesiêciu km2 (np.
Kamionka, Jorka, Szurpi³ówka, Dejgunka), jak te¿ du¿e systemy 5.6. rzêdu,
o zlewni kilku setek km2, przep³ywaj¹ce przez wiele jezior ma³ych i p³ytkich
oraz du¿ych i g³êbokich (np. Krutynia, Lega, Jegrznia) (m.in. Bajkiewicz-Grabowska 1996, 2002).
Istotnymi ogniwami systemów rzeczno-jeziornych s¹ naturalne zbiorniki
wodne. Ich misy s¹ baz¹ drena¿u nie tylko wód powierzchniowych, ale i wód
podziemnych, dziêki czemu jeziora warunkuj¹ sta³oæ odp³ywu rzek je odwadniaj¹cych i wp³ywaj¹ na wielkoæ tego odp³ywu. Z wielu badañ prowadzonych na pojezierzach wynika, ¿e zasilanie podziemne jezior, zw³aszcza rynnowych, jest obfite, a drena¿ naturalny zachodzi zarówno z p³ytkich, jak te¿
g³êbszych poziomów wodononych, których mo¿e byæ kilka (Bajkiewicz-Grabowska 1985; Okulanis 1985; Borowiak 2000). Przez sam fakt, ¿e misy jezior
s¹ oknami hydrogeologicznymi zbiorniki mog¹ byæ te¿ dostawc¹ wody do
poziomów wodononych.
O tym, jak¹ rolê odgrywa jezioro w systemie rzeczno-jeziornym w kszta³towaniu odp³ywu rzecznego, decyduj¹ typ hydrologiczny jeziora (pasywny, przeciêtny, aktywny i bardzo aktywny; Pas³awski 1975) i umiejscowienie zbiornika w systemie drena¿u (jego miar¹ jest wspó³czynnik jeziora C).1

1

Wspó³czynnik jeziora (C) jest to iloraz ca³kowitej zlewni jeziora i powierzchni jeziora.
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Metoda badañ
Jeziora w kszta³towaniu odp³ywu rzeki spe³niaj¹ dwie podstawowe role:
wyrównuj¹c¹ i drenuj¹c¹ (m.in. Mikulski 1970; Pas³awski 1975; Choiñski
1995).
Jako naturalne zbiorniki retencyjne jeziora przep³ywowe wyrównuj¹ odp³yw rzeczny przez magazynowanie (retencjonowanie) wody w okresach jej
nadmiaru (wezbrañ) i oddawanie jej w okresach deficytu wody. Skutecznoæ
zatrzymania fali wezbraniowej przez jezioro zale¿y od zdolnoci retencyjnej
jego misy w porównaniu z wielkoci¹ dop³ywu lub odp³ywu. Mo¿na j¹ (zdolnoæ wyrównania odp³ywu rzecznego n) okreliæ stosunkiem pojemnoci czynnej retencji jeziora (Vjez.) do wielkoci odp³ywu rzecznego (Vrz.) (Mikulski 1998)
n = (Vjez./Vrz.) 100%.
Drenuj¹c¹ rolê jeziora mo¿na oceniæ na podstawie analizy szczegó³owego
bilansu wodnego jeziora, obejmuj¹cego okres wieloletni (Mikulski 1970; Drwal
1982; Okulanis 1985; Lange 1986; Borowiak 1998; Bajkiewicz-Grabowska
2002). Równanie to mo¿na przedstawiæ jako
(Pj  Ej) + (SDj  Hj) + DZpodz. = DRj,
gdzie: Pj, Ej, Hj, DRj  jak wy¿ej, SDj  suma dop³ywu rzecznego i niekontrolowanego z bezporedniej zlewni jeziora, DZpodz.  wypadkowa zasilania podziemnego jeziora.
Podziemna wymiana wody jest wypadkow¹ zasilania podziemnego jeziora. Jest to ró¿nica miêdzy sum¹ dop³ywu podziemnego do jeziora a odp³ywem
podziemnym. Okrela siê j¹ z ró¿nicy bilansowej jako
DZpodz. = [(Pj  Ej ) + (SDj  Hj)] + DRj.
Dodatni znak DZpodz. wskazuje na przewagê dop³ywu podziemnego do jeziora,
co oznacza, ¿e jezioro drenuje poziomy wodonone. Ujemna wartoæ DZpodz.
oznacza, i¿ w podziemnej fazie obiegu wody dominuje odp³yw, a wiêc wody
jeziora zasilaj¹ poziomy wodonone.
Otrzymane wyniki
Rolê jezior w kszta³towaniu dop³ywu g³ównej rzeki systemu rzeczno-jeziornego mo¿na oceniæ na podstawie bilansów wodnych 16 jezior Polski pó³nocno-wschodniej obejmuj¹cych lata 19711990 zestawionych przez Bajkiewicz-Grabowsk¹ (2002).
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Badaj¹c 9 jezior przep³ywowych i 7 jezior odp³ywowych, Bajkiewicz-Grabowska (2002) wykaza³a, ¿e stopieñ wyrównania odp³ywu rzecznego przez te
jeziora waha siê od 2% do 68%. Zdolnoæ wyrównawcza jezior odp³ywowych
(tych, które daj¹ pocz¹tek ciekom) wynosi od 20% (np. jez. Olecko Wielkie) do
68% (np. jez. Szóstak). Jeziora przep³ywowe wyrównuj¹ odp³yw rzeczny
w mniejszym stopniu; ich zdolnoæ wyrównawcza wynosi od 2% (np. Jez. E³ckie) do 22% (np. jez. Orzysz). Jeli rzeka przep³ywa przez kilka jezior, to,
zdaniem Bajkiewicz-Grabowskiej (2002), rola wyrównawcza zbiorników maleje
wraz z jej biegiem (ryc. 1).

Ryc. 1. Stopieñ wyrównania odp³ywu rzecznego przez jeziora (schematy)
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Zale¿noæ miêdzy po³o¿eniem jeziora w systemie rzeczno-jeziornym (jego
miar¹ jest wspó³czynnik jeziora C) a zdolnoci¹ wyrównania odp³ywu rzecznego (n) mo¿na opisaæ jako
C = 555,87 n-1,0274 (R2 = 0,8664; p <0,05).
Zdaniem Bajkiewicz-Grabowskiej (2002) stopieñ wyrównania przez jezioro odp³ywu rzecznego tak¿e maleje wraz ze wzrostem intensywnoci wymiany wody w jeziorze (IW)2 zgodnie z zale¿noci¹
n = 497,54 (IW)-0,7659 (R2 = 0,7033; p <0,05).
Jeziorne ogniwa systemów rzeczno-jeziornych pe³ni¹ ró¿ne funkcje w podziemnej fazie obiegu wody. Ze wzglêdu na tê funkcjê mo¿na wyodrêbniæ trzy
grupy jezior (Bajkiewicz-Grabowska 2002). Jedn¹ grupê stanowi¹ jeziora, które
bez wzglêdu na charakter roku hydrologicznego zawsze drenuj¹ poziomy wodonone, z którymi maj¹ kontakt hydrauliczny. Jeziora te zwiêkszaj¹ odp³yw rzeczny przez w³¹czenie do niego wody, któr¹ otrzymuj¹ z drena¿u podziemnego. A zatem sk³adowa odp³ywu podziemnego w ca³kowitym odp³ywie
rzeki wyp³ywaj¹cej z takiego jeziora jest powiêkszona o objêtoæ wody, któr¹
zbiornik otrzymuje drog¹ podziemn¹. Przyk³adami takich jezior s¹: Olecko
Wielkie, Rospuda, Go³dap i Wigry. Do grupy tej mo¿na zaliczyæ tak¿e jez.
Orzysz, choæ w badanym wieloleciu w latach 19811982 jezioro to alimentowa³o wody podziemne (tab. 1).
Tab. 1. Zasilanie podziemne jezior drenuj¹cych poziomy wodonone (19711990)
Jezioro
Olecko Wielkie
Rospuda
Go³dap
Wigry
Orzysz

Dop³yw podziemny do jeziora obliczony metod¹ bilansu wodnego
redni roczny
maksymalny roczny
minimalny roczny
m3·s-1
mln m3
m3·s-1
mln m3
m3·s-1
mln m3
3,620
0,115
7,993
0,253
1,037
0,033
2,689
0,085
3,309
0,105
2,045
0,065
12,130
0,385
29,735
0,943
6,188
0,196
33,224
1,054
63,228
2,005
17,499
0,555
21,208
0,672
64,115
2,033
0,150
0,005

Drug¹ grupê stanowi¹ jeziora stale (bez wzglêdu na charakter roku) zasilaj¹ce wody podziemne. Przez to, ¿e czêæ wód jeziornych zasila poziomy wodonone, zbiorniki te zmniejszaj¹ odp³yw wyp³ywaj¹cych z nich rzek, nie zwiêkszaj¹c sk³adowej odp³ywu podziemnego w ca³kowitym odp³ywie takiej rzeki.
Przyk³adami s¹ jeziora: Litygajno, £amiady i E³ckie (odwadniane przez rze2
Intensywnoæ wymiany wody (IW) jest to iloraz odp³ywu z jeziora i pojemnoci zbiornika.
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kê E³k) oraz jez. Selmêt Wielki (odwadniane przez Legê). Jeziora te (tab. 2)
wraz z przep³ywaj¹cymi przez nie rzekami le¿¹ w rozleg³ych dolinach odp³ywu fluwioglacjalnego.
Kolejn¹ grupê stanowi¹ jeziora, których funkcja w podziemnym ogniwie
obiegu wody jest zmienna, albo drenuj¹ca wody podziemne, albo je alimentuj¹ca, zale¿nie od charakteru roku hydrologicznego. Jeziora te albo zwiêkszaj¹
sk³adow¹ odp³ywu podziemnego w odp³ywie rzecznym, albo zmniejszaj¹ odp³yw rzeczny, kieruj¹c czêæ wód do poziomów wodononych. Grupê tê reprezentuj¹ jeziora: Dejguny, Szóstak, Mokre i Ro, Druglin, Giel¹dzkie i Hañcza
(tab. 3).
Tab. 2. Alimentacja poziomów wodononych przez jeziora infiltruj¹ce (19711990)
Jezioro
Litygajno
£amiady
E³ckie
Selmêt Wielki

Odp³yw podziemny z jeziora obliczony metod¹ bilansu wodnego
redni roczny
maksymalny roczny
minimalny roczny
m3·s-1
mln m3
m3·s-1
mln m3
m3·s-1
mln m3
15,418
0,488
49,062
1,556
3,099
0,098
16,932
0,537
54,934
1,742
4,672
0,148
7,630
0,242
22,587
0,716
3,228
0,102
12,646
0,401
65,760
2,085
3,101
0,098

Z przytoczonych przez Bajkiewicz-Grabowsk¹ (2002) danych wynika, ¿e
objêtoæ wody uczestnicz¹ca w jeziorze w podziemnej wymianie, a tak¿e jej
kierunek (drena¿, alimentacja) zale¿¹ od objêtoci wody, która w danym roku
podlega ca³kowitej wymianie w jeziorze, czyli od sumy bilansowej. Im wiêcej
bowiem wody w jeziorze w danym roku znajduje siê w obiegu, tym wiêksza
jest wypadkowa zasilania podziemnego jeziora.
Tab. 3. Sk³adowe podziemnej wymiany wody w jeziorach o zmiennej funkcji naturalnego
drena¿u podziemnego (19711990)

Dejguny
Szóstak
Mokre
Ro

Podziemna wymiana wody w jeziorze obliczona metod¹ bilansu wodnego
dop³yw podziemny do
odp³yw podziemny
wypadkowa zasilania
jeziora
z jeziora
podziemnego
m3·s-1
mln m3
m3·s-1
mln m3
m3·s-1
mln m3
1,302
0,041
1,188
0,038
0,114
0,004
1,146
0,036
1,041
0,033
0,105
0,003
2,010
0,064
1,109
0,035
0,901
0,029
55,252
1,752
0,374
0,012
54,878
1,740

Druglin
Giel¹dzkie
Hañcza

0,788
1,195
0,754

Jezioro

0,025
0,038
0,024

0,821
1,396
0,937

0,026
0,044
0,300

-0,043
-0,201
-0,183

0,001
0,006
0,006

Jeli jest to jezioro drenuj¹ce poziomy wodonone, to wraz ze wzrostem
sumy bilansowej ronie dop³yw podziemny do jeziora (tab. 4). I albo jest to
wzrost limitowany tylko objêtoci¹ wody podlegaj¹cej ca³kowitej wymianie
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w jeziorze (np. jez. Olecko Wielkie), albo wzrost do pewnej granicy, powy¿ej
której dop³yw podziemny do jeziora jest sta³y i nie zale¿y ju¿ od sumy bilansowej (np. jez. Rospuda), albo wzrost dop³ywu podziemnego do jeziora rozpoczyna siê dopiero po przekroczeniu granicznej dla danego zbiornika objêtoci
wody podlegaj¹cej rocznej wymianie (np. jez. Go³dap).
W jeziorach alimentuj¹cych wody podziemne wzrost sumy bilansowej powoduje wzrost odp³ywu podziemnego z jeziora, a zatem zwiêkszon¹ alimentacjê wód podziemnych (tab. 4). Gdy w obiegu w jeziorze znajdzie siê zbyt ma³a
objêtoæ wody (np. w jez. Litygajno poni¿ej 69 mln m3, w jez. £amiady poni¿ej 163 mln m3), to zmienia siê funkcja zbiornika z infiltruj¹cej w drenuj¹c¹,
i wówczas, im mniejsza suma bilansowa, tym wiêkszy dop³yw podziemny do
jeziora.
W grupie jezior o zmiennej funkcji naturalnego drena¿u podziemnego, gdy
maleje objêtoæ wody podlegaj¹ca rocznej wymianie w jeziorze, to ronie rola
drenuj¹ca takiego zbiornika (zwiêksza siê dop³yw podziemny do jeziora), gdy
za suma bilansowa ronie, wzrasta rola infiltruj¹ca jeziora (zwiêksza siê
odp³yw podziemny) (tab. 4).
Tab. 4. Zale¿noæ wypadkowej zasilania podziemnego jeziora (DZpdz) od objêtoci wody
podlegaj¹cej rocznej wymianie w jeziorze (SB)
Funkcja regresji
(y = ΔZpdz.; x = SB)

Jezioro

Drenuj¹ce

DZpdz.< 0

Drenuj¹co-infiltruj¹ce

DZpdz.> 0

Infiltruj¹ce

Olecko Wielkie
Rospuda
Go³dap
Wigry
Orzysz
Litygajno
£amiady
E³ckie
Selmêt Wielki
Dejguny
Szóstak
Mokre
Ro
Druglin
Giel¹dzkie
Hañcza

y = -0,0011x2 + 0,2989x -1,1630
y = -0,0564x2 + 1,2289x - 3,7684
y = 0,0073x2  0,8744x + 35,011
zbyt s³aba, aby j¹ opisaæ
y = -0,0106x2 + 0,8007x + 24,877
y = -0,0017x2  0,0715x + 7,2013
y = 0,0008x2  0,5055x + 54,156
zbyt s³aba, aby j¹ opisaæ
zbyt s³aba, aby j¹ opisaæ
y = -0,0232x2 + 0,7455x - 5,0717
zbyt s³aba, aby j¹ opisaæ
y = -0,0017x2 + 0,3741x - 16,784
y = -0,0008x2 + 0,5694x + 60,54
zbyt s³aba, aby j¹ opisaæ
zbyt s³aba, aby j¹ opisaæ
y = -0,0274x2 + 0,5665x -2,9108

Wspó³czynnik
determinacji
(R2; p < 0,05)
0,9825
0,3959
0,5604
0,5717
0,6498
0,4267
0,6919
0,3363
0,7661
0,2407

O wp³ywie jeziora na odp³yw rzeczny decyduje te¿ jego ustrój hydrologiczny, którego miar¹ jest tempo wymiany wody (IW). Parametr ten jest statystycznie istotnie skorelowany ze wspó³czynnikiem jeziora (C):
IW = 0,0764 C  1,2434 (R2 = 0,8683; p <0,05).
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Powy¿sza formu³a (ustalona na podstawie 110 jezior; Bajkiewicz-Grabowska 2002) wskazuje, ¿e teoretycznie jeziora mazurskie i suwalskie staj¹ siê
odp³ywowe, gdy wartoci wspó³czynnika jeziora (C) s¹ wy¿sze od 16,3 (w jeziorach pomorskich  powy¿ej 6,8; Lange 1986).
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Transformacja ekosystemów jeziorno-torfowiskowych Pojezierza £êczyñskoW³odawskiego w wietle badañ palinologicznych
Transformation of lake-mire ecosystems in the £êczna-W³odawa Lakeland in the light
of palynological studies

Abstract: In this paper the course of sedentation and sedimentation in
the selected lake-mire ecosystems of the £êczna W³odawa Lakeland during
the Late Glacial and Holocene is presented in comparison with the
development of vegetation cover. These processes were the most dynamic in
the Late Glacial. Sedimentation was common in the Younger Dryas and Older
Holocene. In the Middle Holocene the evolution of lakes was considerably
influenced by the forest succession of climatic optimum. Progressive reduction
of water areas occurred. Sedentation lasted in the Younger Holocene, and
the registered changes of climate humidity and vegetation cover did not
considerably affect the direction of transformation of lake-mire ecosystems,
which was initiated in the Middle Holocene.
S£OWA KLUCZOWE: analiza py³kowa, ewolucja jezior, Pojezierze £êczyñskoW³odawskie.
KEY WORDS: pollen analysis, lake evolution, the £êczna-W³odawa Lakeland.

Wprowadzenie
Osady jezior i torfowisk, jako specyficzne archiwa, stanowi¹ cenny materia³ do badañ historii przemian rodowiska przyrodniczego. Jeziora i torfowiska, zbiorniki akumulacji biogenicznej, zró¿nicowane pod wzglêdem wielu parametrów, ³¹czy wspólny czynnik hydrologiczny. To stosunki wodne decyduj¹ o przebiegu procesów akumulacyjnych, determinuj¹ w³aciwoci osadów
i poci¹gaj¹ za sob¹ liczne zmiany w funkcjonowaniu ekosystemów jeziorno-torfowiskowych. Ekosystemy te nale¿¹ do bardzo dynamicznych uk³adów
wykazuj¹cych du¿¹ zmiennoæ zarówno w czasie, jak i przestrzeni.
Jedn¹ z metod badania przemian ekosystemów jeziorno-torfowiskowych
jest analiza py³kowa, pozwalaj¹ca okreliæ zmiany szaty rolinnej, uwarun-
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kowane klimatem jako zasadniczym czynnikiem wp³ywaj¹cym na warunki
hydrologiczne i ewolucjê rodowiska przyrodniczego. W niniejszej pracy przedstawiono transformacjê zró¿nicowanych rodowisk wodno-torfowiskowych
Polesia na tle historii szaty rolinnej. Wyró¿nione w diagramach poziomy
py³kowe pos³u¿y³y jako t³o do przedstawienia zmiennoci przebiegu sedentacji i sedymentacji w pónym glacjale i holocenie.
Klasyfikacja rodowisk wodno-torfowiskowych
Siedliska hydrogeniczne na Polesiu Lubelskim zajmuj¹ oko³o 42,5% obszaru, z czego 25% przypada na torfowiska. Zinwentaryzowanych zosta³o 67
jezior oraz 410 z³ó¿ torfu o powierzchni powy¿ej 1ha, z czego 28% to torfowiska zalegaj¹ce na osadach jeziornych (Borowiec 1980; Wilgat 1954; Wilgat i in.
1991). Wród jezior przewa¿aj¹ zbiorniki p³ytkie i eutroficzne do 5 m g³êbokoci. Najpospolitszym typem torfowisk na terenie Pojezierza s¹ torfowiska niskie. Wykazuj¹ typologiczne zró¿nicowanie na niskie i niskie wêglanowe.
Torfowiska przejciowe (1,7% powierzchni) szczególnie czêsto wystêpuj¹ w pobli¿u jezior dystroficznych, nale¿¹ do nich tak¿e p³ywaj¹ce ko¿uchy rolinnoci darniowej i mszysto-turzycowej okrelane czêsto jako spleja. Torfowiska wysokie (1,07% powierzchni) zajmuj¹ nieckowate bezodp³ywowe obni¿enia, czêsto w bliskim s¹siedztwie jezior dystroficznych. Zasilane tylko wodami opadowymi maj¹ stosunkowo nieznacznie wypiêtrzone kopu³y i s³abo zaznaczon¹ strukturê kêpowo-dolinkow¹.
Analizy dokonano na podstawie stanowisk rozmieszczonych w transekcie
wschódzachód i obejmuj¹cych ró¿nicowane rodowiska. S¹ to kompleksy jeziorno-torfowiskowe: Moszne (jez. dystroficzne), £ukcze i Karane (jeziora eutroficzne) oraz Perespilno (jez. mezotroficzne), Durne Bagno (torfowisko wysokie) i Krowie Bagno (torfowisko niskie).
Pónoglacjalna i holoceñska transformacja ekosystemów
wodno-torfowiskowych
Dane palinologiczne dowodz¹, ¿e pocz¹tek historii jezior Pojezierza £êczyñsko-W³odawskiego nale¿y wi¹zaæ ze schy³kiem plejstocenu. Najstarsz¹
datê okrelaj¹c¹ pocz¹tek akumulacji jeziornej uzyskano w profilu Krowie
BagnoLubowie¿ek (12 950+70 lat BP). Przypuszczalnie specyficzny charakter pónego glacja³u (ocieplenia i och³odzenia) mia³ istotny wp³yw na powstanie mis jeziornych, niezale¿nie od tego, czy formowa³y je procesy krasowe,
termokrasowe czy tektoniczne i zwi¹zane z tym dzia³anie wód naporowych
(Wilgat 1954; Maruszczak 1966; Wojtanowicz 1994; Ba³aga i in. 1996; Dobro-
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wolski 1988, 2006). W powsta³ych wtedy jeziorach akumulowane by³y osady
mineralno-organiczne. Najwiêksza stwierdzona dotychczas mi¹¿szoæ osadów
wype³niaj¹cych zbiorniki wynosi oko³o 16 m (Moszne, Perespilno). Zmiany
w litologii osadów, naprzemienne wystêpowanie serii limnicznych i torfowych,
wiadczy o zmiennych warunkach rodowiskowych wp³ywaj¹cych na procesy
sedymentacyjne w okresie pónego glacja³u i holocenu.
Chronozony schy³ku pleniglacja³u i starszgo dryasu (od ok. 1300011700 BP). W poziomach py³kowych korelowanych ze schy³kiem pleniglacja³/najstarszy dryas lub starszym dryasem (ryc. 1, Ba³aga i in. 1983; RalskaJasiewiczowa i in. 1999; Ba³aga 1991, 2004) niski udzia³ py³ku brzozy i sosny
oraz bezwzglêdna dominacja NAP wskazuj¹ na etap poprzedzaj¹cy wkroczenie
lasu. Krajobraz Pojezierza by³ wtedy mozaik¹ ró¿nego typu zbiorowisk otwartych z licznymi heliofitami. Wokó³ powstaj¹cych zbiorników wodnych, na siedliskach wilgotnych formowa³y siê zbiorowiska tundry krzewiastej z brzoz¹
kar³owat¹ i wierzbami. Na siedliskach suchych du¿¹ rolê odgrywa³y zbiorowiska stepopodobne z udzia³em Poaceae, Artemisia i Chenopodiaceae oraz Juniperus communis i Hippophaë rhamnoides. Zazwyczaj akumulowane by³y
w tym czasie osady mineralne z ma³¹ zawartoci¹ substancji organicznej.
W poziomach BetulaHippophaë, Betula i BetulaSalix (ryc. 1) ³¹czonych
z meiendorfem (Ralska-Jasiewiczowa i in. 1999; Ba³aga 2004) lub böllingiem
(Ba³aga i in. 1983; Ba³aga 1991) wyrany wzrost udzia³u py³ku Betula wskazuje na rozwój otwartych lunych lasów brzozowych. Wysokie nadal wartoci
NAP oraz obecnoæ elementów stepu i tundry wskazuj¹ na utrzymywanie siê
zbiorowisk tundrowych i stepopodobnych. W tym czasie w zbiornikach akumulowane by³y gytie glonowe lub glonowo-wapienne. Bardziej zwarta szata
rolina i ciep³y klimat wp³ynê³y na zmianê charakteru sedymentacji i wiêkszy udzia³ sk³adnika organicznego w deponowanych osadach. Z t¹ chronozon¹ wi¹¿e siê dalsze formowanie mis zbiorników wodnych w wyniku degradacji zmarzliny. Ró¿na mi¹¿szoæ osadów fazy brzozowej w poszczególnych stanowiskach mo¿e wskazywaæ na ma³o stabilne warunki ich akumulacji. Najpe³niejszy jej zapis stwierdzono w osadach z torfowiska Krowie Bagno, torfowiska przyleg³ego do jeziora £ukcze i jeziora Perespilno (Ba³aga i in. 1983;
Ba³aga 1991, 2004).
Chronozona allerödu (11 70010 800 BP). Kolejne poziomy PinusBetula s¹ korelowane z chronozon¹ allerödu (ryc. 1). Spadek wartoci Artemisia
i Poaceae dowodzi, ¿e kurczy³y siê tereny zajmowane przez zbiorowiska trawiasto-bylicowe. Rozwija³y siê lasy brzozowo-sosnowe, a wzrastaj¹cy udzia³
py³ku Pinus wskazuje na rosn¹c¹ rolê tego gatunku w formowaniu lasów.
Mimo szybkiego rozwoju zbiorowisk lenych utrzymywa³y siê jeszcze p³aty
zbiorowisk tundrowych z Betula nana i wierzbami krzewiastymi.
Akumulacja biogeniczna mia³a w tym czasie zró¿nicowany charakter i jest
zapisana zarówno osadami limnicznymi, jak i torfowymi. W kompleksie Mosz-

Ryc. 1. Zapis procesu sedentacji i sedymentacji w wybranych ekosystemach jeziorno-torfowiskowych Pojezierza £êczyñskoW³odawskiego na tle lokalnych poziomów py³kowych (Ba³aga i in. 1983, 1992, 2005; Ba³aga 1991, 2003, 2004  zmodyfikowane); J  gytia, T  torf, linie skone  przypuszczalne hiatusy, ?  górna granica poziomu nieokrelona
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ne osady limniczne tej fazy znajduj¹ siê pod wspó³czesnymi torfowiskami rozwiniêtymi w zachodniej czêci dawnej rozleg³ej misy jeziora. Torfy za okrelane na ten wiek stwierdzane s¹ w sp¹gu osadów dennych wspó³czesnego
jeziora. Nie s¹ one jednak usytuowane w najg³êbszych partiach zbiornika, ale
raczej na sk³onach jego misy (Ba³aga i in. 2005). Podobnie torfy sp¹gowe okrelone na alleröd wystêpuj¹ w brze¿nej czêci wspó³czesnego zbiornika Karane, w centralnej jego czêci sedymentowana by³a gytia glonowo-wêglanowa.
(Ba³aga 2003). Torfy, z³o¿one z mchów brunatnych, czêsto wystêpuj¹ te¿ pod
osadami limnicznymi, podcie³aj¹cymi wspó³czesne torfowisko Krowie Bagno. Nawiercane s¹ one tak¿e w centralnej czêci wspó³czesnego jeziora £ukcze. W Durnym Bagnie i w jeziorze Perespilno nie stwierdzono wystêpowania
torfów w sp¹gu osadów dennych (Ba³aga 2004; Ba³aga i in. 2006). Obecnoæ
zró¿nicowanych litogenicznie typów osadów wiadczy, ¿e wród lunych lasów sosnowo-brzozowych, czêsto w bezporednim otoczeniu zbiorników wodnych powszechnie rozwija³y siê torfowiska mszyste, z³o¿one z mchów brunatnych. Degradacja zmarzliny i zwi¹zane z tym procesy uaktywniania wód
wg³êbnych przyczyni³y siê do tego, ¿e na tych obszarach mszystych rozwija³y
siê misy wspó³czesnych jezior.
Chronozona m³odszego dryasu (10 80010 000 BP). Poziom Artemisia-Chenopodiaceae, korelowany z chronozon¹ m³odszego dryasu, bardzo dobrze wyró¿nia siê we wszystkich badanych profilach (ryc. 1). Och³odzenie m³odszego dryasu zaznaczy³o siê rozprzestrzenianiem otwartych zbiorowisk z licznymi heliofitami. Krajobraz przybra³ charakter parkowy. Siedliska suche zosta³y opanowane ponownie przez stepopodobne zbiorowiska trawiasto-bylicowe z udzia³em komosowatych (Chenopodiaceae), Gypsophila fastigiata, Helianthemum, Pleurospermum austriacum, Thalictrum oraz Juniperus communis i Hippophaë rhamnoides. Siedliska wilgotne w s¹siedztwie jezior nadal porasta³a tundra krzewiasta z brzoz¹ kar³owat¹ i ró¿nymi gatunkami
wierzb. Osadem akumulowanym w m³odszym dryasie jest najczêciej gytia
glonowa. Wystêpuje ona nie tylko w najg³êbszych partiach zbiorników, ale
równie¿ w p³ytszych, gdzie osady gytii czêsto rozpoczynaj¹ cykl sedymentacji
organicznej. Jedynie w Krowim Bagnie i torfowisku przyleg³ym do jeziora £ukcze stwierdzono wystêpowanie torfów turzycowo-mszystych z du¿ym udzia³em
limus detritosus (Ba³aga i in. 1983; Ba³aga 1991). Zmiana charakteru sedymentacji wêglanowej na bezwêglanow¹ na przejciu AL/MD w jeziorze Karane, zbiorniku prawie bezporednio wypreparowanym w utworach kredowych,
wskazuje na doæ nag³e zmiany wp³ywaj¹ce na charakter sedymentacji. Podobne nag³e zmiany warunków akumulacji potwierdza obecnoæ nieroz³o¿onych mchów brunatnych w sp¹gu osadów jeziornych Krowiego Bagna. Prawdopodobnie zosta³y one zatopione i szybko przykryte osadami limnicznymi.
W opisywanym regionie zmiany hydrologiczne w m³odszym dryasie, zapisane zwiêkszeniem powierzchni jezior wzglêdnie ich pog³êbieniem, nale¿y
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wi¹zaæ nie ze wzrostem poziomu wód gruntowych, ale raczej subsydencj¹ pod³o¿a w wyniku degradacji zmarzliny zapocz¹tkowanej w poprzednich ciep³ych
chronozonach. Za tak¹ interpretacj¹ przemawia suchy i ch³odny klimat m³odszego dryasu w tej czêci kraju, co jest podkrelone m.in. wysokim udzia³em
py³ku Artemisia.
Holocen
Chronozona preborealna (10 0009000 BP). Ocieplenie u progu holocenu spowodowa³o szybki rozwój lasów pocz¹tkowo brzozowych, nastêpnie
z dominacj¹ sosny (ryc. 1). Ju¿ z pocz¹tkiem holocenu w zbiorowiskach lenych pojawi³ siê wi¹z, a pod koniec chronozony preborealnej tak¿e leszczyna. Lasy nie by³y zwarte, utrzymywa³y siê jeszcze p³aty zbiorowisk zielnych.
W badanych stanowiskach stwierdzona jest kontynuacja sedymentacji wzglêdnie zmiana sedentacji na sedymentacjê, i odwrotnie. Sedentacja mia³a miejsce w torfowiskach przyjeziornych (£ukcze). W stanowisku Krowie Bagno z pocz¹tkiem holocenu obserwujemy wejcie fazy limnicznej na torfy allerödu
i m³odszego dryasu. Faza ta jest zapisana maksymalnym rozwojem zooplanktonu zarówno strefy litoralnej, jak i pelagialnej zbiornika. Podobny sk³ad fauny Cladocera stwierdzono w ówczesnym jeziorze Durne Bagno, co mo¿e wskazywaæ na relatywnie wy¿szy poziom wody w rodkowej czêci Pojezierza £êczyñsko-W³odawskiego. Na ogó³ w chronozonie preborealnej poziom wody
w jeziorach Polesia by³ raczej niski (Ba³aga 2003). Do zmniejszania b¹d zahamowania przyrostu przyjeziornych torfowisk przyczynia³y siê zapewne ostateczna degradacja zmarzliny, wzrost temperatury, niskie opady oraz parowanie (Dobrowolski 2006). O g³êbokoci zbiorników decydowa³y jednak warunki
lokalne, to one wp³ynê³y na dalszy rozwój ekosystemów jezioro-torfowiskowych.
Chronozona borealna (90008000 BP). W wyniku migracji szeregu gatunków drzew na omawianym pojezierzu nastêpowa³a sukcesywna przebudowa lasów. W starszej czêci tej chronozony dynamicznie rozwija³a siê leszczyna, a postêpuj¹cy wzrost udzia³u gatunków liciastych (Alnus, Quercus,
Ulmus, Fraxinus, Tilia) przyczynia³ siê do zró¿nicowania zbiorowisk lenych
(ryc. 1). Ekspansja zbiorowisk olszynowych, zw³aszcza w drugiej po³owie chronozony, mo¿e wiadczyæ o obecnoci znacznego area³u siedlisk wilgotnych i podtopionych, korzystnych dla olszy. Wy¿szy poziom wód gruntowych umo¿liwia³ zapewne ponown¹ akumulacjê torfów w niektórych p³ytkich zag³êbieniach terenu, np. w otoczeniu jeziora Perespilno (Ba³aga 2003). W zbiornikach rodkowej czêci pojezierza by³a w tym czasie sedymentowana nadal
gytia glonowo-wêglanowa (Krowie Bagno, Moszne) wzglêdnie zachodzi³a zmiana sedymentacji gytii bezwêglanowej na wêglanow¹ (jez. Karane). Dla wê-
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glanowej sedymentacji w tym regionie wydaj¹ siê byæ korzystniejsze p³ytsze
zbiorniki. Powiadczaj¹ to wyniki analizy Cladocera osadów jeziora Perespilno (Ba³aga i in. 2002). Starszy holocen odpowiada archeologicznie mezolitowi, w którym wp³yw cz³owieka na szatê rolinn¹ i rodowisko by³ niewielki.
Wydaje siê wiêc, ¿e coraz wiêksza ekspansja ciep³olubnych drzew liciastych
wp³ywa³a na charakter ekosystemów jeziorno-torfowiskowych, stabilizuj¹c
relacje pomiêdzy sedentacj¹ a sedymentacj¹.
rodkowy holocen
Chronozona atlantycka (80005000 BP). W ciep³ym i wilgotnym klimacie chronozony atlantyckiej na terenie Pojezierza uformowa³y siê klimaksowe zbiorowiska lene (ryc. 1). By³y to bogate gatunkowo mieszane lasy liciaste, w drzewostanach dominowa³y olsza, d¹b, wi¹z, lipa, jesion oraz leszczyna. Drzewostany sosnowe pozostawa³y na najubo¿szych siedliskach niekorzystnych dla bardziej wymagaj¹cych gatunków drzew. Jednak du¿y area³
utworów piaszczystych na obszarze pojezierza powodowa³, ¿e sosna by³a nadal pospolitym sk³adnikiem lasów optimum klimatycznego (np. okolice jez.
Perespilno). Mezolityczne wówczas jeszcze formy gospodarki, czêsto zaznaczone wzrastaj¹cym udzia³em zarodników paproci, krzewinek Calluna vulgaris czy gatunków nitrofilnych, nie powodowa³y wiêkszych zmian w szacie
rolinnej. Mieszane lasy liciaste optimum klimatycznego zwiêkszon¹ ewapotranspiracj¹ nadal kszta³towa³y obieg wody. W badanych ekosystemach
torfowiskowo-jeziornych obserwujemy doæ istotne przeciwstawne tendencje:
z jednej strony nastêpuje wzrost poziomu wody lub pog³êbienie zbiorników
(np. jez. Perespilno), z drugiej  zaznacza siê ich wyp³ycanie, stwierdzone
zw³aszcza w rodkowej czêci badanego pojezierza. Wzrost poziomu wody
w jeziorze Perespilno potwierdzaj¹ wyniki analizy Cladocera (dominacja planktonowych gatunków wiolarek w osadach) oraz niski udzia³ makrofitów strefy litoralnej i glonów z rodzaju Pediastrum (Ba³aga i in. 2002). Na pog³êbienie
zbiornika wskazuje zmiana sedymentacji gytii wêglanowej na bezwêglanow¹. Tak bogatej w gatunki z rodziny Bosminidae fauny Cladocera nie stwierdzono w badanych zbiornikach rodkowej czêci pojezierza. W jeziorach, w których w tym czasie przewa¿a³a akumulacja gytii glonowo-wêglanowych, obserwujemy stopniowe obni¿anie poziomu wody. Wyniki analizy Cladocera
osadów jez. Karanego i Krowiego Bagna powiadczaj¹, ¿e by³y to zbiorniki
p³ytkie i eutroficzne (Szeroczyñska 2003). Wyrana tendencja obni¿ania poziomu wody zaznacza siê tak¿e w stanowisku Durne Bagno. Na osadach jeziornych w p³ytszych partiach zbiornika ju¿ na ok. 7400 lat BP rozwija³y siê
torfy turzycowo-trzcinowe. Najg³êbsze partie zbiornika zarasta³y sukcesywnie przez kolejne oko³o 1400 lat (Ba³aga i in. 2006). W profilu z torfowiska
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Moszne obni¿enie poziomu wody jest zarejestrowane przejciem gytii glonowej w gytiê grubodetrytusow¹ (Ba³aga i in. 1992).
M³odszy holocen
Chronozona subborealna (50002500 BP). W okresie subborealnym,
po fazie stabilizacji i równowagi ekologicznej optimum klimatycznego, nasta³
na Pojezierzu £êczyñsko-W³odawskim czas g³êbokich przemian szaty rolinnej, zainicjowany podobnie jak w wiêkszoci diagramów Europy Zachodniej
i rodkowej spadkiem wi¹zu w lasach. Nastêpowa³a przebudowa sk³adu gatunkowego zbiorowisk lenych, traci³y na znaczeniu gatunki bardziej wymagaj¹ce pod wzglêdem klimatycznym i edaficznym (wi¹z, lipa, jesion, leszczyna). Ich miejsce stopniowo zajmowa³y gatunki bardziej konkurencyjne w warunkach pogarszaj¹cego siê klimatu (sosna, olsza, d¹b) i nowo przyby³e (grab,
buk, jod³a) na teren pojezierza (ryc. 1). Szczególn¹ rolê odgrywa³a tu migracja
grabu. Rozpoczê³a siê ona w okresie atlantyckim, by³a jednak bardzo powolna, dopiero trzebie¿e lasów na siedliskach ¿yniejszych przypieszy³y ekspansjê tego gatunku.
Wahania w krzywych drzew oraz obecnoæ wskaników antropogenicznych
nale¿y wi¹zaæ z kolejnymi etapami osadniczymi kultur neolitu, a nastêpnie
br¹zu. Rozwój osadnictwa na terenie pojezierza by³ znacznie mniej zaawansowany ni¿ na ¿yznych obszarach Polski. Grupy ludzkie wykazywa³y siê tu
wiêksz¹ mobilnoci¹ i korzysta³y z zasobów zró¿nicowanego rodowiska. Udzia³
wskaników antropogenicznych, aczkolwiek niewysoki, jest w tym czasie bardziej zró¿nicowany w stosunku do mezolitu i wskazuje na stosowanie upraw
oraz gospodarki hodowlanej.
Zapocz¹tkowane w chronozonie atlantyckiej wyp³ycanie jezior trwa³o nadal, zbiorniki wodne zmniejszy³y siê znacznie. Powierzchnia wodna jeziora
Karanego ok. 3880+60 lat BP zajmowa³a ju¿ tylko obszar wspó³czesnego
zbiornika i otaczaj¹cej go spleji, czyli by³a 3-krotnie mniejsza (Ba³aga 2003).
Wyp³ycanie jeziora i rozwój torfowiska Krowie Bagno datowany jest na oko³o
5100 lat BP. Powierzchnia tego rozleg³ego jeziora sukcesywnie zmniejsza³a
siê, pozostawa³y tylko ograniczone powierzchnie wodne, jak np. niewielkie
wspó³czesne zbiorniki Lubowie¿ i Lubowie¿ek. Rozwija³y siê torfowiska trzcinowo-turzycowo-mszyste, przynale¿ne do grupy torfowisk niskich. Na torfowisku przyjeziornym Moszne obserwowane jest dalsze wyp³ycanie i postêpuj¹ce zarastanie jeziora. Rozwój torfowiska rozpoczyna siê od 4300 lat BP,
w tempie ok. 0,85 mm/rok nastêpuje zarastanie jeziora w postaci spleji nasuwaj¹cej siê na toñ wodn¹. Wahania wilgotnoci i temperatury, potwierdzane
np. w torfowiskach ródliskowych s¹siednich Pagórów Che³mskich wystêpowaniem martwic (Dobrowolski 2006) czy wi¹zane z wiêkszym area³em zbio-

Transformacja ekosystemów jeziorno-torfowiskowych Pojezierza...

55

rowisk siedlisk wilgotnych (Ba³aga 2003), nie wp³ynê³y na ponowne zwiêkszenia lustra wody w badanych ekosystemach.
Chronozona subatlantycka (25000 BP). Ewolucja szaty rolinnej Polesia by³a kontynuacj¹ przemian zapocz¹tkowanych w okresie poprzednim
(ryc. 1). Do momentu intensywniejszych odlesieñ w czasach historycznych
specyfikê zbiorowisk lenych Pojezierza £êczyñsko-W³odawskiego kszta³towa³y stosunki glebowe i hydrologiczne determinowane coraz mniejsz¹ stabilnoci¹ klimatu. G³ównymi sk³adnikami lasów pozostawa³y: d¹b, olsza, grab
oraz sosna. Intensyfikacja dzia³alnoci gospodarczej zaznacza siê ju¿ w okresie lateñsko-rzymskim, a zw³aszcza rzymskim. Udzia³ wskaników antropogenicznych oraz stosunek AP/NAP nie zmieniaj¹ siê zasadniczo w stosunku
do epoki br¹zu, jednak wahania w krzywych drzew wskazuj¹ na zmiany
w kompozycji lasów. Wyrana reakcja szaty rolinnej na zdynamizowanie procesów osadniczych nastêpuje dopiero od wczesnego redniowiecza. W chronozonie subatlantyckiej nastêpuje dalsze sukcesywne zarastanie jezior. W niektórych stanowiskach (Durne Bagno i Moszne), w miejscach o ograniczonym
dostêpie ¿yznych wód przep³ywowych, rozwijaj¹ siê torfowiska ombrofilne,
których g³ównym sk³adnikiem s¹ mchy torfowce. Wiêkszy udzia³ w krajobrazie pojezierza uzyska³y jednak torfowiska niskie i przejciowe, osi¹gaj¹c najwiêkszy area³ w jego rodkowej czêci. Status troficzny jezior ró¿nicuje siê
w zale¿noci od wielu czynników, m.in. sytuacji geologicznej, morfometrii misy.
Jezioro Karane od ok. 560 lat BP odznacza siê zwiêkszon¹ eutrofi¹ i niskim
poziomem wody. Bardziej stabilny status troficzno-g³êbokociowy utrzymuj¹
jeziora po³o¿one na obrze¿ach pojezierza we wschodniej b¹d zachodniej jego
czêci (£ukcze, Perespilno) (Ba³aga 1991, 2004; Ba³aga i in. 2002).
Podsumowanie
Warunki lokalne oraz wahania klimatu i zwi¹zane z nimi procesy degradacji zmarzliny mia³y istotny wp³yw na formowanie siê pónoglacjalnych jezior i torfowisk Pojezierza £êczyñsko-W³odawskiego. W m³odszym dryasie
i starszym holocenie powszechny by³ proces sedymentacji. W rodkowym holocenie kierunek ewolucji jezior by³ w istotny sposób zdeterminowany rozwojem mieszanych lasów optimum klimatycznego, rozpoczê³a siê sukcesywna
redukcja powierzchni wodnych. W m³odszym holocenie kontynuowany by³
proces sedentacji, a stwierdzane zmiany wilgotnoci klimatu i dalsza sukcesja zbiorowisk lenych nie wp³ynê³y zasadniczo na kierunek przeobra¿eñ ekosystemów wodno-torfowiskowych zapocz¹tkowany w rodkowym holocenie.
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Re¿im hydrologiczny czynnej warstwy zmarzliny
rodkowego Spitsbergenu
Hydrological regime of permafrost active layer of the middle part of Spitsbergen

ABSTRACT: Hydrological processes in the active layer of permafrost in the
area of the Recherche fiord (Spitsbergen) have been analyzed since 1986.
During researches in 2002, conditions influencing underground retention,
dynamics of the groundwater level in ecosystems of dry and wet tundra, and
relations with amount of the surface runoff were also taken for studies.
S£OWA KLUCZOWE: zmarzlina, retencja, odp³yw.
KEY WORDS: permafrost, retention of water, outflow.

Wprowadzenie
Na niezlodowaconych obszarach Spitsbergenu (oko³o 40% powierzchni
wyspy) wystêpuje wieloletnia zmarzlina o mi¹¿szoci 200500 m. Powszechnym zjawiskiem, na obszarach znajduj¹cych siê w zasiêgu wystêpowania wieloletniej zmarzliny, jest sezonowe rozmarzanie jej stropu i powstawanie tzw.
warstwy czynnej. Rozwój czynnej warstwy zmarzliny stanowi si³ê motoryczn¹ wielu procesów morfogenetycznych i hydrologicznych w strefie peryglacjalnej.
Dynamika czynnej warstwy zmarzliny i jej w³aciwoci hydrologiczne stanowi¹ istotny problem uwzglêdniony równie¿ w polskich programach naukowych dotycz¹cych strefy peryglacjalnej. Pomiary mi¹¿szoci czynnej warstwy
zmarzliny prowadzone s¹ od 1986 roku w rejonie rodkowego Spitsbergenu,
w ramach ekspedycji polarnych UMCS, realizuj¹cych program interdyscyplinarnych badañ rodowiska geograficznego. Badania te zosta³y w³¹czone do
miêdzynarodowego programu CALM realizowanego przez 15 pañstw (Brown
i in. 2000; Repelewska-Pêkalowa 2002).
Z badañ prowadzonych w Arktyce wynika, ¿e zró¿nicowanie rozwoju czynnej warstwy zmarzliny jest w du¿ej mierze uzale¿nione od czynników o zasiêgu lokalnym, takich jak: topoklimat, rzeba, rodzaj utworów pokrywowych,
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stopieñ mobilnoci wód na powierzchni i w warstwie czynnej oraz rolinnoæ
(Christiansen et al. 2003; Woo, Xia 1995).
Obszar i metodyka badañ
Badany obszar po³o¿ony jest w obrêbie Calypsostrandy, terasowej równiny nadmorskiej le¿¹cej na przedpolu lodowców Scotta i Renarda. Powierzchniê terenu buduj¹ utwory czwartorzêdowe o mi¹¿szoci kilku metrów: ¿wiry,
piaski, gliny i i³y. Zalegaj¹ one na pod³o¿u trzeciorzêdowych piaskowców, a te
z kolei na metamorficznych ska³ach staropaleozoicznych formacji Hecla Hoek
(Dallmann i in. 1990). Podstawowe informacje przedstawione w opracowaniu
zosta³y zebrane podczas badañ zrealizowanych w sezonie letnim 2002 r. System monitoringu hydrometrycznego prowadzonego w terminie od 8 lipca do
10 wrzenia 2002 r. obejmowa³ 4 piezometry zainstalowane w 1989 r., ród³o
w Calypsobyen oraz potok A (Michalczyk 1990). Przep³yw potoku A, wydajnoæ ród³a i stan wody w 3 piezometrach (P1, P2 i P3) mierzono codziennie. Posterunek P1 zlokalizowany by³ na piaszczystej pla¿y, natomiast posterunek P2 na terasie zbudowanej z grubych ¿wirów. Stan wody w piezometrze
P4 rejestrowano przy pomocy limnigrafu elektronicznego. rednio 1 raz w tygodniu sondowano g³êbokoæ stropu zmarzliny w s¹siedztwie piezometrów
(Bartoszewski, Magierski 2003).

Ryc. 1. Obszar badañ (wg NW part of Wedel Jarlsberg Land 2005) (A  zlewnia potoku A,
S  ród³o w Calypsobyen, P1-4  piezometry)
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Miejsca lokalizacji piezometrów P1 i P2 reprezentuj¹ warunki typowe dla
ekosystemu tundry suchej ¿wirowo-piaszczystej z ubog¹ rolinnoci¹ porostow¹. W okresie polarnego lata dzia³aj¹ tu niewielkie ród³a: jednym z nich
jest ród³o przy bazie wyprawy UMCS. Calypsostranda nie ma wyranej sieci
drena¿u rzecznego, co utrudnia odp³yw wód powierzchniowych i podziemnych. W przypadku s³abo rozwiniêtej sieci rzecznej, a szczególnie, gdy rozciêcie erozyjne jest niewielkie, cieki tundrowe nios¹ niewiele wody, przez co maj¹
ma³¹ si³ê drena¿u. Wraz ze zmniejszaniem siê retencji czynnej warstwy zmarzliny zwierciad³o wody podziemnej obni¿a siê poni¿ej lokalnej bazy drena¿u
i cieki przestaj¹ funkcjonowaæ. Na równinie istniej¹ liczne p³ytkie zag³êbienia z niewielkimi jeziorkami o genezie kriogenicznej. Oprócz nich powszechne s¹ ró¿norodne formy segregacji mrozowej, wród nich przewa¿aj¹ wieñce
kamieniste na pod³o¿u ¿wirowo-ilastym. Taki charakter ma równie¿ wschodnia czêæ Calypsostrandy odwadniana przez potok Wydrzycy. Lewostronnym
dop³ywem Wydrzycy jest potok A d³ugoci 350 m o powierzchni alimentacji
0,066 km2. Przewa¿aj¹ tu ekosystemy tundry wilgotnej z p³atowo wystêpuj¹cymi pokrywami mchów, czêsto na pod³o¿u torfowym. W górnej czêci jego
zlewni wród wieñców kamienistych znajduje siê piezometr P3. Piezometr P4
zlokalizowano w dolnej czêci zlewni przy niewielkim okresowym jeziorku,
przez który przep³ywa potok A.
W sezonie letnim 2002 r. rednia dobowa temperatura powietrza na wysokoci 200 cm nad poziomem terenu wynosi³a 5,4°C i zmienia³a siê od 10,2°C
(13 lipca) do 1,9°C (7 wrzenia) (ryc. 2). Najwy¿sza temperatura maksymalna wynosi³a 15,5°C i zanotowano j¹ 13 lipca, a najni¿sza minimalna 5,3°C
zosta³a zanotowana 9 wrzenia.
Suma opadu w okresie pomiarowym wynosi³a 79,3 mm. Zanotowano 24
dni z opadem ³ 0,1 mm (37% okresu badawczego), w tym 16 dni z opadem
³ 1,0 mm i 4 dni z opadem ³ 5,0 mm. Najwy¿szy opad wyst¹pi³ 25 sierpnia
i wyniós³ 23,1 mm. Analiza przebiegu i rozk³adu temperatury gruntu wskazuje, ¿e nastêpowa³ spadek temperatury wraz z g³êbokoci¹. Najwy¿sze tem-

Ryc. 2. rednie dobowe temperatury powietrza i dobowe sumy opadów w Calypsobyen w sezonie letnim 2002
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peratury wyst¹pi³y na g³êbokoci 5 cm oraz na powierzchni warstwy czynnej
 odpowiednio 6,7 i 6,6°C. Ze wzrostem g³êbokoci temperatura mala³a, osi¹gaj¹c najni¿sz¹ wartoæ 4,1°C na g³êbokoci 50 cm. Warte odnotowania jest
to, ¿e na powierzchni warstwy czynnej zanotowano ekstremalne wartoci temperatury, tzn. 15,2°C (13 lipca) i 0,5°C (8 wrzenia).
W sezonie letnim 2002 przebieg temperatury gruntu na ró¿nych g³êbokociach, w powi¹zaniu z podstawowymi elementami pogody, podobnie jak we
wczeniejszych latach, wykazywa³ wyrane zale¿noci od temperatury powietrza oraz czynników insolacyjnych. Widoczny by³ tak¿e wp³yw opadu na
zmiany temperatury gruntu wraz z g³êbokoci¹, szczególnie po opadzie w dniu
25 sierpnia, w wyniku którego wyst¹pi³a izotermia.
Przep³yw energii cieplnej nastêpuje od powierzchni gruntu ku ni¿ej zalegaj¹cym warstwom z pewnym opónieniem (inercja termiczna). Najwiêksze
wahania temperatury w ci¹gu doby wystêpowa³y na powierzchni warstwy
czynnej (rednio 3,5°C). Na wiêkszych g³êbokociach temperatura gruntu
w ci¹gu doby zmienia³a siê w niewielkim zakresie: na 5 cm rednio 2,6°C, na
10 cm rednio 1,8°C, na 20 cm rednio 0,9°C, a na g³êbokoci 50 cm rednio
0,1°C.
Odp³yw
Badania odp³ywu pochodzenia zmarzlinowego prowadzono na podstawie
wydajnoci ród³a w Calypsobyen oraz natê¿enia przep³ywu potoku A (ryc. 3).
rednia wydajnoæ ród³a w okresie od 7 lipca do 10 wrzenia 2002 r. wynios³a 0,12 dm3·s-1. W pocz¹tkowym okresie badañ wydajnoæ stopniowo mala³a wskutek sczerpywania zasobów wodnych w czynnej warstwie zmarzliny
a¿ do 0,04 dm3·s-1. Maksymalna wartoæ, 0,38 dm3·s-1, wyst¹pi³a w ostatniej
dekadzie sierpnia w nastêpstwie intensywnych opadów deszczu. Odp³yw jednostkowy wyniós³ w sezonie letnim 2002 r. 13,5 dm3·s-1·km-2, a wskanik odp³ywu 76,9 mm.
W pocz¹tkowym okresie obserwacji nastêpowa³ stopniowy spadek przep³ywu potoku A (ryc. 3). Hydrogram mia³ charakter krzywej wysychania,
a przep³ywy w kolejnych dniach mala³y wed³ug postêpu geometrycznego, co
wiadczy o wiêkszym tempie drena¿u warstwy wodononej ni¿ iloæ wody
uwalniaj¹cej siê wskutek tajania zmarzliny (ryc. 3). Odp³yw powierzchniowy
usta³ 27 lipca i do 21 sierpnia ciek nie prowadzi³ wody. Ponowne uruchomienie odp³ywu nast¹pi³o po wyst¹pieniu opadów, 26 sierpnia zanotowano najwy¿szy przep³yw w sezonie letnim wynosz¹cy 4 dm3·s-1. redni przep³yw wyniós³ 0,56 dm3·s-1. Odpowiada to odp³ywowi jednostkowemu 8,55 dm3·s-1·km-2
i wskanikowi odp³ywu 29,5 mm.
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Ryc. 3. Wydajnoæ ród³a w Calypsobyen oraz przep³yw potoku A w sezonie letnim 2002

Dynamika wód podziemnych
Strop zmarzliny, a tym samym mi¹¿szoæ warstwy czynnej, wykazuj¹ zró¿nicowan¹ dynamikê. Zmiany po³o¿enia zwierciad³a wody i stropu zmarzliny
w badanych piezometrach przedstawia ryc. 4. Szybkie rozmarzanie stwierdzono w pobli¿u wybrze¿a, co wi¹za³o siê zarówno z dop³ywem ciep³a od strony fiordu, jak i mobilnoci¹ wody w pod³o¿u. Czynnikiem o podstawowym
znaczeniu jest obecnoæ wody gruntowej. Najwiêksze obni¿enie stropu zmarzliny do ponad 200 cm stwierdzono w s¹siedztwie piezometru P4 w dolnej
czêci zlewni potoku A, gdzie istnieje znaczny dop³yw wód powierzchniowych i podziemnych z ca³ej zlewni. W górnej czêæ zlewni potoku A zachodzi
wolniejszy przep³yw wód, ale impulsem do przypieszonego wytapiania zmarzliny jest dop³yw ciep³ych wód opadowych w 3 dekadzie sierpnia. W obrêbie
suchej tundry porostowej (piezometr P2) i na pla¿y (piezometr P1) zmarzlina
zalega p³ycej, a jej dynamika zwi¹zana jest przede wszystkim z warunkami
termicznymi pod³o¿a.
Najp³ycej, rednio 30 cm pod powierzchni¹ gruntu , zwierciad³o wody uk³ada
siê w rejonie piezometru P3, gdzie powierzchniowa sieæ odp³ywu jest nieukszta³towana, istniej¹ liczne zag³êbienia o genezie kriogenicznej, a pod³o¿e
buduj¹ utwory ilasto-piaszczyste. Warunki te utrudniaj¹ odp³yw powierzchniowy i podziemny, amplituda stanów wody podziemnej jest niewielka. Skutkiem tej sytuacji jest powolny wzrost mi¹¿szoci strefy saturacji i jej retencji
wodnej. Mi¹¿szoæ strefy saturacji wynika z po³o¿enia zwierciad³a wody podziemnej wzglêdem stropu zmarzliny. Przebieg warunków meteorologicznych,

62

Stefan Bartoszewski

szczególnie obecnoæ znacznych opadów w sierpniu 2002 r., wp³ynê³y na skokowe obni¿enie stropu zmarzliny i zwiêkszenie retencji. Na wybrze¿u, gdzie
znajduj¹ siê piezometry P1 i P2, warstwê wodonon¹ buduj¹ utwory ¿wirowo-piaszczyste podcielone i³ami morskimi. Jest to obszar intensywnego drena¿u skierowanego bezporednio do fiordu lub do licznych rozciêæ erozyjnych
na krawêdzi terasy nadmorskiej o wysokoci ok. 15 m. Mi¹¿szoæ strefy zawodnionej wynosi kilkanacie centymetrów, a w pewnych okresach, gdy szybkoæ drena¿u przewy¿sza tempo tajania zmarzliny, jest jej brak. W centrum
Calypsostrandy kr¹¿enie wody odbywa siê wolniej, istniej¹ tam dobre warunki do gromadzenia siê wód powierzchniowych i podziemnych. Mi¹¿szoæ
strefy saturacji dochodzi do prawie 150 cm, co po uwzglêdnieniu wspó³czynnika ods¹czalnoci odpowiada retencji ok. 10 cm.

Ryc. 4. Zmiany po³o¿enia zwierciad³a wody podziemnej w piezometrach P1, P2, P3, P4
(linie ci¹g³e) oraz stropu zmarzliny (trójk¹ty) w sezonie letnim 2002

Pomiêdzy po³o¿eniem zwierciad³a wody podziemnej i przep³ywem cieków
istnieje zwi¹zek przyczynowo-skutkowy. Wzrost stanów wody prowadzi do
zwiêkszenia odp³ywu, a spadek skutkuje zmniejszeniem odp³ywu wody. Sytuacja taka istnieje w dolnej czêci zlewni potoku A, gdzie prowadzono rejestracjê przep³ywu cieku i wykonywano pomiary g³êbokoci do wody (punkt
P4). W okresie pomiêdzy 7 a 26 lipca iloæ niesionej wody obni¿y³a siê od 0,83
do 0,006 dm3·s-1. Spadek natê¿enia przep³ywu w tym okresie nawi¹zywa³ do
przebiegu krzywej wysychania.
Zale¿noæ przep³ywu potoku A i po³o¿enia zwierciad³a wody podziemnej
w lipcu 2002 r. opisuje równanie:
Q = 18,353e-0,0486H
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gdzie: Q  przep³yw potoku A (dm3·s-1); H  stan wody w piezometrze P4
(cm); e  podstawa logarytmów naturalnych.

Ryc. 5. Przep³yw potoku A (linia ci¹g³a) i po³o¿enie zwierciad³a wody w piezometrze P4
w lipcu 2002

Sytuacjê po ponownym uruchomienie odp³ywu ilustruje ryc. 6.

Ryc. 6. Przep³yw potoku A (linia ci¹g³a) i po³o¿enie zwierciad³a wody w piezometrze P4
(trójk¹ty) w sierpniu 2002

Zale¿noæ przep³ywu potoku A i po³o¿enia zwierciad³a wody podziemnej
w sierpniu 2002 r. przedstawia równanie:
Q = 2E+10H-5,4917
gdzie: Q  przep³yw potoku A (dm3·s-1); H  stan wody w piezometrze P4
(cm).
Ponowne uruchomienie odp³ywu powierzchniowego w dniu 22 sierpnia
2002 r. nast¹pi³o po kilkudniowych niewielkich opadach, a maksimum wezbrania by³o nastêpstwem opadów w dniach 2627 sierpnia. Podczas wyst¹pienia kulminacji zaobserwowano doæ intensywny sp³yw powierzchniowy
trwaj¹cy kilka godzin.
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Podsumowanie
Dynamika czynnej warstwy zmarzliny oraz jej w³aciwoci hydrologiczne
zwi¹zane s¹ przebiegiem warunków meteorologicznych oraz zró¿nicowaniem
charakteru ekosystemów polarnych. Najwiêksze mo¿liwoci retencjonowania
wody istniej¹ w ekosystemach tundry wilgotnej, gdzie woda jest nonikiem
energii cieplnej i przypiesza rozwój czynnej warstwy zmarzliny. Kierunek
i dynamika zmian retencji w du¿ej mierze wi¹¿¹ siê z warunkami o charakterze lokalnym, przede wszystkim z litologi¹ i rzeb¹ terenu. Wielkoæ odp³ywu
rzecznego i podziemnego jest zwi¹zana ze stanem retencji podziemnej, która
uzale¿niona jest od opadów i czynnika termicznego.
Literatura
B a r t o s z e w s k i S. (1998): Re¿im odp³ywu rzek Ziemi Wedel Jarlsberga (Spitsbergen),
Wydzia³ Biologii i Nauk o Ziemi UMCS. Rozprawy habilitacyjne LX. Lublin; 1167.
B a r t o s z e w s k i S., M a g i e r s k i J. (2003): Hydrological dynamics and retention in
permafrost environment, Recherche Fiord, Spitsbergen. Proceedings of the VIII International Conference on Permafrost. Geographisches Institut Universitat ZurichIrchel;
4548.
B r o w n J., H i n k e l K. M., N e l s o n F. E. (2000): The Circumpolar Active Layer Monitoring (CALM). Program: research designs and initial results, Polar Geography, 24;
165258.
C h r i s t i a n s e n H. H., Å k e r m a n J. H., R e p e l e w s k a - P ê k a l o w a J. (2003): Active layer dynamics in Greenland, Svalbard and Sweden. 8th International Conference
on Permafrost. Reporting Current Research and New Information, eds. W. Haeberli,
D. Brandova, Zurich; 1920.
D a l l m a n n W. K., H j e l l e A., O h t a Y., S a l v i g s e n O., B j o r n e r u d M. B., H a u s e r E. C., M a h e r H. D., C r a d d o c k C. (1990): Geological Map of Svalbard 1:100 000,
Sheet B 11G Van Keulenfjorden. Oslo: Norsk Polarinst.
M i c h a l c z y k Z. (1990): Hydrological characteristics of Calypsostranda. Geographical
Expeditions of UMCS, Lublin; 7591.
R e p e l e w s k a - P ê k a l o w a J. (2002): Miêdzynarodowy program monitoringu czynnej
warstwy zmarzliny (CALM). Polish Polar Studies. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów obszarów polarnych, Poznañ; 255265.
W o o M., X i a Z. (1995): Suprapermafrost groundwater seepage in gravelly terrain, Resolute, NWT, Canada, Permafrost and Periglacial Processes, 6, 1, 5772; Chichester.
Z a g ó r s k i P. (2005): NW part of Wedel Jarlsberg Land  Spitsbergen, Svalbard, Norway
1:25 000, UMCS Lublin, Norsk Polarinstitutt, Tromsö.

Re¿im odp³ywu rzeki Scotta (Spitsbergen)

65

Stefan Bartoszewski

Zak³ad Hydrografii, Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej, Lublin

Re¿im odp³ywu rzeki Scotta (Spitsbergen)
Runoff regime of the Scott river (Spitsbergen)

ABSTRACT: Changes of runoff structure in the river catchment in the area
of the Recherche fiord (Spitsbergen) have been analyzed since 1986. The
Scott glacier is a typical glacier for the considered area. Quantity and
dynamics of proglacial runoff result from climatic conditions. Amount of
annual runoff is established as 900 mm. Occurrence of negative water balance
is typical for glaciers of Spitsbergen. Amount of outflowing water is higher
than current atmospheric feeding, and additional runoff is the result of
reduction of thickness and range of glaciers.
S£OWA KLUCZOWE: odp³yw, zlewnie glacjalne, zlewnie czêciowo zlodowacone.
KEY WORDS: runoff, glacial catchments, catchments partly glaciated.

Wprowadzenie
Badania hydrologiczne w zlewniach rzecznych Spitsbergenu rozpoczêto doæ
póno (Vivian 1964), szczególnie w porównaniu z s¹siedni¹ Skandynawi¹,
gdzie w zwi¹zku z hydroenergetycznym wykorzystaniem odp³ywu proglacjalnego podjêto systematyczne pomiary hydrometryczne ju¿ na pocz¹tku XX w.
(Klæboe 1948). Szczególnie odczuwa siê brak d³ugoletnich badañ odp³ywu
rzecznego w powi¹zaniu z badaniami glacjologicznymi i meteorologicznymi,
co jest konsekwencj¹ ekspedycyjnego charakteru wiêkszoci badañ. Wiêkszoæ
istniej¹cych opracowañ oparta jest na obserwacjach prowadzonych podczas
pojedynczych sezonów letnich lub ich czêci, co utrudnia nie tylko charakterystykê odp³ywu redniego, ale równie¿ analizê odp³ywu w ujêciu sezonowym.
Ró¿nokierunkowe badania hydrologiczne koncentrowa³y siê pocz¹tkowo
przede wszystkim na zachodnim wybrze¿u Spitsbergenu, obejmuj¹c nastêpuj¹ce rejony: Kongsfiord, Kaffiöyra, Billefiord, Grönfiord, Hornsund i Sörkappland. Jednym z najlepiej poznanych obszarów Spitsbergenu jest zlewnia lodowca Werenskiolda, gdzie systematyczne badania procesów i zjawisk glacjalnych rozpoczêto w zwi¹zku z Miêdzynarodowym Rokiem Geofizycznym
19571958. Zagadnienia kszta³towania siê dynamiki i sezonowej zmiennoci
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odp³ywu proglacjalnego na tle jego uwarunkowañ meteorologicznych by³y
przedmiotem badañ zespo³owych kierowanych pocz¹tkowo przez Stanis³awa
Baranowskiego, a potem przez Mariana Pulinê (1984).
Istotna zmiana sytuacji nast¹pi³a po podjêciu stacjonarnych kompleksowych badañ hydrometeorologicznych prowadzonych w rejonie Ny Ålesund
i Longyearbyen (pó³nocny i rodkowy Spitsbergen). Okresem pomiarowym
by³ rok hydrologiczny obejmuj¹cy przedzia³ czasu od 1 padziernika do
30 wrzenia (nastêpnego roku kalendarzowego). Podstawowa seria pomiarowa obejmuje 12-letni okres 19902001. Badania prowadzono w czêciowo
zlodzonych zlewniach rzek Bayelva (Brøggerbreen), uchodz¹cej do Kongsfjorden, De Geerdalen, wpadaj¹cej do Sassenfjorden oraz Isdammenn/Endalen
(seria 8-letnia), odprowadzaj¹cych wody do Adventfjorden (Hodgkins 1997;
Killingtveit i in. 2003).
Cel i metody pracy
Celem pracy jest przedstawienie wybranych zagadnieñ zwi¹zanych z obiegiem wody w zlewni rzeki Scotta po³o¿onej w rodkowej czêci zachodniego
wybrze¿a Spitsbergenu (Wedel Jarlsberg Land). Szczególn¹ uwagê zwrócono
na proces formowania siê odp³ywu, jego wielkoæ i dynamikê.
Analizowany obszar jest pozbawiony sieci posterunków hydrometrycznych
i meteorologicznych, a mo¿liwoci prowadzenia studiów hydrologicznych by³y
powa¿nie ograniczone ze wzglêdu na ekspedycyjny charakter badañ. Nie pozwoli³o to na systematyczne obserwacje zjawisk i procesów hydrologicznych
w pe³nych okresach rocznych. Niemniej jednak zgromadzono obszerny materia³ dokumentacyjny z dziewiêciu sezonów badawczych ró¿ni¹cych siê d³ugoci¹ trwania: 52 dni (1986), 65 (1987), 100 (1988), 66 (1989), 50 (1990), 42
(1993), 54 (2001), 65 (2002), 51 (2005). D³ugoæ serii pomiarowych w poszczególnych latach by³a zwi¹zana z terminami rozpoczêcia i zakoñczenia wypraw.
Przedzia³ czasu, w którym prowadzono badania, zawiera siê pomiêdzy pierwsz¹ dekad¹ czerwca a trzeci¹ dekad¹ padziernika. Dane hydrometryczne
z roku 1989 zosta³y zgromadzone przez Z. Michalczyka (Paszczyk i in. 1991).
Podstawowe dane liczbowe obejmowa³y stany wody w ciekach rejestrowane
przy pomocy limnigrafów, okresowe pomiary przep³ywu w przekrojach wodowskazowych i pomiary patrolowe przep³ywu.
Obszar badañ
Badaniami hydrograficznymi objêto obszar ograniczony od pó³nocy fiordem Bellsund, od wschodu i po³udnio-wschodu niezlodowaconymi dolinami
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Chamberlin i Dunder, od po³udnia zatok¹ Dunderbukta i od zachodu Morzem Grenlandzkim. Powierzchnia tego obszaru siêga 270 km2. Na obszarze
badañ wykonano przegl¹dowe kartowanie hydrograficzne, podczas którego
przeprowadzono identyfikacjê sposobów alimentacji rzek, okrelono aktualne zasiêgi lodowców i obszarów podmok³ych oraz wykonano patrolowe pomiary przep³ywu. Wyniki kartowania by³y podstaw¹ wyboru zlewni do badañ
stacjonarnych. W grupie zlewni glacjalnych podstawowym obiektem jest zlewnia lodowca Scotta.
Bazê prowadzonych badañ stanowi³o osiedle górnicze w Calypsobyen, usytuowane na skraju równiny nadmorskiej Calypsostrandy, na po³udniowym
wybrze¿u fiordu Recherche, odga³êzieniu Bellsundu (ryc.1). Zlewnia Scotta,
o powierzchni 10,125 km2, obejmuje fragment równiny nadmorskiej (Calypsostranda) oraz czêciowo zlodowacon¹ dolinê górsk¹. Lodowiec ma powierzchniê 5,0 km2, co stanowi 49% ca³ej zlewni. Najwy¿sze partie lodowca siêgaj¹
600 m n.p.m., a czo³o schodzi do ok. 90 m n.p.m. D³ugoæ lodowca wynosi
4 km, szerokoæ 1,11,8 km, a redni spadek d³u¿szej osi 8°. System drena¿u
wód lodowca Scotta tworz¹ ró¿nej wielkoci cieki subglacjalne, inglacjalne
oraz supraglacjalne, wciête od ok. 0,5 m w górnej partii lodowca do 23 m

Ryc. 1. Pó³nocno-zachodnia czêæ Wedel Jarlsberg Land (fot. M. Grze)
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w strefie czo³a. W kilku przypadkach strumienie rozcinaj¹ce powierzchniê
lodowca gin¹ w studniach lodowcowych.
Rzeka Scotta bierze pocz¹tek z jeziora zastoiskowego utworzonego w zag³êbieniu koñcowym miêdzy obecnym czo³em lodowca a wa³em moreny czo³owej. Do zbiornika sp³ywaj¹ wody ze szczelin brze¿nych, wyp³ywu subglacjalnego (bramy lodowcowej) i liczne cieki supraglacjalne. Lodowiec Scotta ma
jeden wyp³yw subglacjalny, usytuowany w SE czêci czo³a lodowca. Udzia³
odp³ywu wód z wywierzyska w odp³ywie ca³kowitym zmienia siê w ci¹gu roku
polarnego, wynosz¹c rednio ok. 50%. Tak znaczny udzia³ odp³ywu z drena¿u
wewnêtrznego wiadczy o jego dobrym rozwoju. Struktura odp³ywu, rozumiana
jako udzia³ poszczególnych sk³adowych w odp³ywie ca³kowitym, jest zjawiskiem zmiennym w czasie. W pierwszej po³owie polarnego lata odp³yw pochodz¹cy ze sk³adowej wewn¹trzlodowcowej by³ znacznie ni¿szy od redniej, co
by³o wynikiem intensywnej ablacji powierzchniowej pokrywy nie¿nej w dolnej i rodkowej partii lodowca.
Rzeka Scotta poprzez prze³om w wale moren czo³owych wyprowadza wody
na obszar sandru, gdzie rzeka tworzy rozleg³y system roztokowy. Posterunek
wodowskazowy zlokalizowano 200 m powy¿ej ujcia do fiordu, w rodkowym
odcinku prze³omu. D³ugoæ rzeki do tego miejsca wynosi 2,56 km, redni spadek 35.
Wyniki i dyskusja
Badania hydrograficzne w rejonie Bellsundu pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e tzw.
czynny okres hydrologiczny, w którym wystêpuje zjawisko odp³ywu rzecznego, trwa oko³o 4 miesiêcy. Rozpoczyna siê on w czerwcu wezbraniem wiosennym wywo³anym topnieniem pokrywy nie¿nej na równinach nadmorskich,
a koñczy siê na pocz¹tku padziernika wskutek zahamowania topnienia lodowców i tajania zmarzliny. Procesy zachodz¹ce w zlewniach polarnych wykazuj¹ wyrane zró¿nicowanie sezonowe, co pozwala na wyró¿nienie kilku
okresów (sezonów) o specyficznych cechach hydrologicznych. Szczegó³ow¹
charakterystykê zjawiska przedstawiono w pracach zespo³u M. Puliny (1984,
1986).
Pocz¹tek odp³ywu wi¹¿e siê z uruchomieniem sp³ywu wód proniwalnych
na równinach nadmorskich. Sp³yw powierzchniowy odbywa siê zmienn¹ sieci¹ koryt, które s¹ niestabilne w profilu pionowym i poziomym. Ich g³êbokoæ
ronie a¿ do osi¹gniêcia zamarzniêtego gruntu. Niewielka czêæ wody odp³ywa kana³ami wewn¹trz pokrywy nie¿nej, czêsto po warstwach lodoszreni.
Odp³yw na lodowcu Scotta rozpoczyna siê ok. 2 tygodnie póniej ni¿ odp³yw
proniwalny na obszarze Calypsostrandy. Pocz¹tkowo jest to odp³yw supraglacjalny, tworz¹cy siê w strefie czo³a lodowca na wysokoci 90150 m n.p.m.
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Podczas polarnego lata rzeki glacjalne cechuje bardzo du¿a dynamika odp³ywu przejawiaj¹ca siê m.in. obecnoci¹ gwa³townych wezbrañ ablacyjno-deszczowych. Odp³ywy jednostkowe podczas kulminacji wezbrañ rzeki Scotta przekraczaj¹ 1200 dm3·s-1·km-2. Specyficzn¹ cech¹ rzek glacjalnych w okresach bezopadowych jest dobowy rytm przep³ywu, bêd¹cy efektem cyklu termicznego i ablacyjnego.
Koniec czynnego okresu hydrologicznego zwi¹zany jest z ustaniem ablacji
powierzchniowej na lodowcach oraz postêpuj¹cym od powierzchni zamarzaniem czynnej warstwy zmarzliny. Na rzekach tworzy siê szybko rosn¹ca pokrywa lodowa, tak ¿e koryto zamarza do dna. Ustanie odp³ywu rzecznego nie
oznacza koñca drena¿u wewn¹trzlodowcowego. Podczas polarnej zimy na
przedpolu lodowców pojawiaj¹ siê wyp³ywy, które, zamarzaj¹c, tworz¹ pokrywê naledzi. W przypadku lodowca Scotta jej mi¹¿szoæ wynosi 0,51 m.
Åkerman (1981) uwa¿a to zjawisko za doæ powszechne. W czynnym okresie
hydrologicznym proglacjalna sk³adowa odp³ywu rzeki Scotta stanowi rednio
85% ca³oci, proniwalna 10%, a pozosta³¹ czêæ tworz¹ wody pochodz¹ce z tajania zmarzliny i bie¿¹cych opadów deszczu w sezonie letnim (Bartoszewski
1998).
Ekspedycyjny charakter realizowanych badañ hydrograficznych utrudnia
ocenê wielkoci odp³ywu redniego z badanej zlewni. Rejestracja odp³ywu
obejmowa³a tylko czêæ czynnego okresu hydrologicznego, a d³ugoæ serii pomiarowych w poszczególnych latach by³a zró¿nicowana. Ocenê wielkoci odp³ywu redniego przeprowadzono, przyjmuj¹c z góry, ¿e uzyskany wynik ma
charakter szacunkowy. Wartoci dla poszczególnych okresów dekadowych lipca
i sierpnia obliczono z 9 sezonów pomiarowych, pierwszej dekady wrzenia
z 3 sezonów, dane dla czerwca uwzglêdni³y dane z 2 sezonów, dla pozosta³ego
okresu (II i III dekada wrzenia i I dekada padziernika) z 1 sezonu (1988 r.).

Ryc. 2. rednie wieloletnie przep³ywy dekadowe rzeki Scotta

redni przep³yw rzeki Scotta wyniós³ 893 dm3·s-1, co odpowiada odp³ywowi
jednostkowemu 88 dm3·s-1·km-2 i wskanikowi odp³ywu 873 mm. W czerwcu
i pierwszej dekadzie lipca, gdy w odp³ywie przewa¿a³y wody proniwalne z obszaru Calypsotrandy, przep³ywy ros³y od 780 do 940 dm3·s-1 (ryc. 2). Najwy¿-
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sze przep³ywy, ok. 1500 dm3·s-1, wystêpowa³y w drugiej i trzeciej dekadzie
lipca i pierwszej sierpnia, gdy g³ówn¹ sk³adow¹ odp³ywu stanowi³ odp³yw
proglacjalny. Zazwyczaj w koñcu sierpnia w górnej partii lodowca Scotta pojawiaj¹ siê ujemne temperatury powietrza i maleje ablacja. Odp³yw rzeczny
szybko obni¿a siê i ustaje w pierwszej po³owie padziernika.
Ocena wiarygodnoci uzyskanych wyników wymaga ich porównania z innymi obszarami Spitsbergenu. Jak wskazuj¹ dane zestawione w pracy Killingtveita i in. (2003), redni odp³yw w zlewniach glacjalnych Spitsbergenu
wynosi od 540 do ponad 1900 mm. Czynnikiem decyduj¹cym o tak du¿ym
zró¿nicowaniu jest odsetek powierzchni zlewni zajêtej przez lodowiec oraz
wielkoæ zasilania opadowego. Otrzymane wielkoci odp³ywu ze zlewni Scotta s¹ zbli¿one do rezultatów innych badañ odnosz¹cych siê do rodkowego
Spitsbergenu. Szczególnie widoczne jest to w zestawieniu z odp³ywem 1050 mm
(za okres 19902001) ze zlewni Bayelva, gdzie lodowiec zajmuje 55% powierzchni (Killingtveit i in. 2003).
Charakter zebranych danych utrudnia w chwili obecnej sporz¹dzenie równania bilansu wodnego zlewni Scotta. Informacje zgromadzone podczas analizy zmian zasiêgu i geometrii tego lodowca wskazuj¹ na istnienie ujemnego
bilansu masy. Lodowiec cofa siê ze redni¹ prêdkoci¹ ok. 20 m rocznie, a jego
powierzchnia stopniowo siê obni¿a (Zagórski, Bartoszewski 2005). Mo¿na
przypuszczaæ, ¿e w takiej sytuacji wielkoæ odp³ywu przewy¿sza opad i bilans
wodny jest od szeregu lat ujemny.
Podsumowanie
Re¿im odp³ywu rzeki Scotta jest warunkowany przez zespó³ czynników,
z których najwa¿niejsze znaczenie ma klimat. Zjawisko odp³ywu trwa ok.
4 miesi¹ce, zaczyna siê w czerwcu i koñczy w padzierniku. G³ówn¹ sk³adow¹ odp³ywu s¹ wody proglacjalne. Najwy¿sze przep³ywy wystêpuj¹ od po³owy lipca do po³owy sierpnia. Wielkoæ odp³ywu rocznego ze zlewni oceniono
na ok. 900 mm, co jest wartoci¹ zbli¿on¹ do innych zlewni rodkowego Spitsbergenu. Prawdopodobnie bilans wodny zlewni jest ujemny. Iloæ oprowadzanej wody przewy¿sza bie¿¹ce zasilanie atmosferyczne, a dodatkowy odp³yw
pochodzi z redukcji zasiêgu i mi¹¿szoci lodowca.
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Ocena funkcjonowania torfowiska Miêdzyrzeki
(Roztoczañski Park Narodowy) w aspekcie
dzia³añ renaturalizacyjnych
Evaluation of the peatland Miêdzyrzeki (Roztocze National Park) functioning
in the aspect of restoration activities

ABSTRACt: Changes of the structure of the ground cover of vegetation and
distribution of some species on steady research areas, which took place within
6 years in the plant associations Ledo-Sphagnetum magellanici and Vaccinio
uliginosi-Pinetum were analyzed. Results showed direct decreasing of the
rate of the succession in the raised bog. Simultaneously, an increase in the
range of some hygrophilous species, especially in the transitional zone of
both associations has been observed.
S£OWA KLUCZOWE: warunki wodne i meteorologiczne, renaturalizacja torfowisk.
KEY WORDS: hydrological conditions, meteorological conditions, restoration of
peatlands.

Wprowadzenie
Torfowiska nale¿¹ do ekosystemów najbardziej wra¿liwych na zak³ócenia
stosunków hydrologicznych. Najczêstsz¹ przyczyn¹ ich degradacji jest odwodnienie, wykonywane w celu gospodarczego wykorzystania obszarów podmok³ych. Obni¿enie poziomu wody gruntowej uruchamia procesy glebowe prowadz¹ce do zmian w morfologii profilu glebowego, uk³adzie faz glebowych,
strukturze, w³aciwociach wodnych gleb i sk³adzie chemicznym masy organicznej.
Zmiana re¿imu hydrologicznego prowadzi do przekszta³cania rolinnoci
torfowisk wysokich i przejciowych. Polegaj¹ one przede wszystkim na zast¹pieniu bezlenych mszarów z panuj¹cymi torfowcem brunatnym i torfowcem
magellañskim zbiorowiskami lenymi z dominacj¹ sosny lub brzozy (Schouvenaars 1990). Obecnoæ lasu na torfowisku wcale nie zabezpiecza go przed
ubytkiem masy torfowej. Pod niektórymi drzewostanami stwierdzono du¿¹
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decesjê torfu spowodowan¹ jego napowietrzaniem przez wtórn¹ penetracjê
systemów korzeniowych do pok³adów torfowych. Jednym ze sposobów zahamowania procesu degradacji torfowisk wysokich i przejciowych oraz ich renaturalizacji jest retencja wód w obrêbie obszaru podmok³ego. Przedsiêwziêcia o tym charakterze by³y jako pierwsze realizowane w Niemczech i Holandii (Schouvenaars 1982; Eggelsmann 1987, 1988; Joosten 1992). Dalsze badania zmierza³y do okrelenia dynamiki rekolonizacji zdegradowanych torfowisk i rozpoznania wymagañ siedliskowych gatunków rolin bior¹cych udzia³
w procesie regeneracji torfowisk (Eggelsmann 1982; Schouvenaars 1988; Schouvenaars, Vink 1992; Rochefort, Campeau 1997; Silva i in. 1997). Wiele dzia³añ renaturyzacyjnych na zdegradowanych obszarach podmok³ych zakoñczy³o siê powodzeniem (Wheeler 1995; Bakker i in. 1996; Jensen, Roelofs 1996;
Grootjans, van Diggelen 1998).
Po³udniowa czêæ RPN (obszar ochrony cis³ej Miêdzyrzeki) jest miejscem wystêpowania du¿ego kompleksu torfowisk przejciowych i wysokich.
W jego obrêbie wyró¿niono 9 zespo³ów rolinnoci torfowiskowej oraz lenej
zwi¹zanej z siedliskami podmok³ymi (Lorens i in. 1991). Melioracje odwadniaj¹ce spowodowa³y zapocz¹tkowanie wielu niekorzystnych procesów zarówno
w pod³o¿u torfowym, jak i w szacie rolinnej. Zaobserwowano wzmo¿on¹ ekspansjê sosny na s³abo dotychczas zadrzewionych torfowiskach przejciowych
i wysokich oraz ich przypieszon¹ sukcesjê w kierunku borów bagiennych.
Niektóre gatunki rolin torfowiskowych zaczê³y ograniczaæ area³ swojego
wystêpowania na skutek d³ugotrwa³ych okresów przesuszenia wierzchnich
warstw torfu. Jednoczenie na torfowiska wkracza³y taksony typowe dla
zbiorowisk lenych, przede wszystkim borów bagiennych. Zapocz¹tkowane w
roku 1998 prace nad renaturalizacj¹ warunków wodnych w stosunkowo krótkim czasie przynios³y konkretne rezultaty dla szaty rolinnej tego obszaru.
Stwierdzono zahamowanie ekspansji sosny na otwartych torfowiskach wysokich oraz pewne symptomy regeneracji rolinnoci higrofilnej na torfowiskach
przejciowych zajêtych przez asocjacje Caricetum lasiocarpae i Rhynchosporetum albae. Zw³aszcza w ostatnim zespole wzros³a liczebnoæ populacji Drosera anglica (Bartoszewski, Lorens 1999, 2005).
Metody
Decyduj¹ce znaczenie w przekszta³ceniu stosunków wodnych w rejonie
kompleksu torfowisk Miêdzyrzeki mia³y prace melioracyjne prowadzone
w latach 60. i 70. XX w. W rezultacie regulacji i pog³êbienia istniej¹cych cieków, powstania sieci rowów rozcinaj¹cych z³o¿a torfu a¿ do pod³o¿a mineralnego, nast¹pi³o obni¿enie zwierciad³a wody podziemnej i przyspieszenie odp³ywu powierzchniowego i podziemnego na rozleg³ym obszarze. Samo z³o¿e
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torfu uleg³o czêciowej mineralizacji i stopniowemu osiadaniu. Siedlisko ze
stale podmok³ego, gdzie przez wiêksz¹ czêæ roku woda stagnowa³a na powierzchni terenu lub znajdowa³a siê bardzo p³ytko, zaczê³o zamieniaæ siê na
okresowo podmok³e, a potem przesuszone.
W 1998 r. rozpoczêto realizacjê programu zmierzaj¹cego do odtworzenia
naturalnego obiegu wody w rejonie Miêdzyrzek (Bartoszewski, Lorens 1999;
Bartoszewski i in. 2003). Jego celem by³o ograniczenie skutków wczeniejszych melioracji odwadniaj¹cych, a szczególnie przywrócenie naturalnego
obiegu wody na obszarach torfowisk wysokich i przejciowych. Pierwszym
etapem prac by³y dzia³ania zmierzaj¹ce do zmniejszenia spadku koryta Szumu i ograniczenia drena¿u powierzchniowego i podziemnego. W drugim etapie wykonano przetamowania z miejscowego materia³u na ród³owym odcinku Szumu, jego dop³ywach, m.in. na cieku z torfowiska Miêdzyrzeki oraz na
dawnych rowach melioracyjnych.
Dzia³ania renaturalizacyjne by³y systematycznie kontrolowane, m.in. przez
badania monitoringowe dotycz¹ce wybranych elementów przyrody nieo¿ywionej i o¿ywionej. Okres ich prowadzenia, tj. lata 19982006, charakteryzowa³
siê du¿¹ zmiennoci¹ warunków meteorologicznych.
Dane meteorologiczne pochodz¹ ze stacji pomiarowej w Guciowie po³o¿onej 7 km od omawianego obszaru. Przebieg opadów atmosferycznych i tempe-

Ryc. 1. Miesiêczne wartoci temperatur powietrza i opadów oraz sumy roczne opadów
w Guciowie
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ratur powietrza przedstawia ryc. 1. rednia temperatura powietrza wynosi³a
7,9°C. Znacz¹ce ró¿nice stwierdzono w przypadku rocznych amplitud temperatury, które zmienia³y siê w przedziale od 20,2°C (2000 r.) do 28,1°C (2006 r.).
W ostatnim roku czynnikiem decyduj¹cym by³ bardzo ch³odny styczeñ ze redni¹ temperatur¹ -8,4°C oraz suche lato. redni opad roczny w okresie 1999
2006 wyniós³ 716,3 mm. Pierwsze 4 lata omawianego okresu, z opadem
784 mm, by³y znacznie bardziej wilgotne od nastêpnego 4-lecia, w którym
rednia suma opadów rocznych (684 mm) by³a ni¿sza od redniej. Miesiêczne
sumy opadów zmienia³y siê w szerokim zakresie od od 1,7 mm (X 2005 r.) do
190,8 mm (VIII 2006 r.).Uwidacznia siê to szczególnie w odniesieniu do sytuacji z ostatniego roku. Poprzedzaj¹ca go jesieñ by³a bardzo sucha i doæ ciep³a. Niskie opady rejestrowano w wiêkszoci miesiêcy zimowych roku 2006.
W typowych warunkach jest to okres wzrostu retencji podziemnej, która ma
decyduj¹cy wp³yw na wielkoæ zasobów w ca³ym roku. W sierpniu 2006 r.
odnotowano bardzo wysokie opady, ale nie wp³ynê³o to na odbudowanie zasobów po d³ugotrwa³ej suszy glebowej i hydrologicznej.
Podstawowe dane dotycz¹ce monitoringu wód podziemnych pochodz¹ z obserwacji dynamiki wahañ zwierciad³a wody w 4 piezometrach usytuowanych
w rejonie rezerwatu Miêdzyrzeki. Pomiary zwierciad³a wody w piezometrach wykonywane s¹ od padziernika 1998 r. raz na 2 tygodnie. Piezometr
P1 usytuowano na piaszczystej terasie nadzalewowej Szumu, piezometr P2
na wale wydmowym zamykaj¹cym torfowisko Miêdzyrzeki od po³udnia,
piezometry P3 i P4 na samym torfowisku. Piezometry P1P3 ujmuj¹ pierwszy p³ytki poziom wodonony o swobodnym zwierciadle wody. Piezometr P4
ujmuje g³êbszy poziom wodonony, którego zwierciad³o ma charakter napiêty. Istnieje on w warstwie piasków czwartorzêdowych ograniczonych w stropie warstw¹ piasków ilastych. Stany charakterystyczne zestawiono w tab. 1.
Tab. 1. Stany wody podziemnej w piezometrach
Stany
redni
Najwy¿szy
Najni¿szy
Amplituda

P1
-39
-4
-70
66

P2
-177
-110
-200
90

P3
-11
4
-36
40

P4
-23
3
-55
58

W obrêbie torfowiska zwierciad³o wody wystêpuje najp³ycej i ma najmniejsz¹ amplitudê wahañ. W okresach wilgotnych woda stagnuje na powierzchni.
Podczas okresów suchych zwierciad³o wody obni¿a siê do g³êbokoci kilkudziesiêciu centymetrów. Dynamikê zmian po³o¿enia zwierciad³a w piezometrach przedstawia ryc. 2. Wskazuje on na istnienie wyranej zmiennoci sezonowej, która charakteryzuje wystêpowanie najwy¿szych stanów w okresie
wiosennym i bezporednio po intensywnych opadach oraz obni¿anie zwierciad³a w okresie jesienno-zimowym.
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Ryc. 2. Stany wód podziemnych w rejonie torfowiska Miêdzyrzeki

Po³o¿enie zwierciad³a wody w okresie omioletnim wykazuje lekk¹ tendencjê spadkow¹, która jest nastêpstwem rozk³adu opadów atmosferycznych.
Analiza krzywych kumulacyjnych wskazuje, ¿e sytuacja taka trwa od roku
2000. Tylko w przypadku piezometru P2, po³o¿onego na wale wydmowym,
stwierdzono zmianê tego trendu w ostatnich latach.

Ryc. 3. Krzywe kumulacyjne odchyleñ rednich rocznych stanów wód podziemnych

W roku 2000 w obrêbie kompleksu torfowisk Miêdzyrzeki wyznaczono
szereg sta³ych powierzchni badawczych w formie transektu pasowego, przebiegaj¹cego przez fragment torfowiska wysokiego Ledo-Sphagnetum magellanici, granicz¹cego z nim boru bagiennego Vaccinio uliginosi-Pinetum i obejmuj¹cego strefê przejcia tych zespo³ów. W kwadratach transektu dokonano
spisu wystêpuj¹cych gatunków rolin runa, okrelaj¹c jednoczenie ich iloæ
w 11-stopniowej skali. Przeprowadzono tak¿e kartowanie rozmieszczenia
wybranych gatunków rolin typowych dla torfowiska wysokiego oraz boru
bagiennego. W latach 2003 i 2006 powtórzono badania z zastosowaniem opisanej metodyki.
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Wyniki
Funkcjonowanie torfowiska Miêdzyrzeki zale¿y od czynników o charakterze naturalnym, szczególnie dotyczy to przebiegu warunków meteorologicznych i oddzia³ywañ o charakterze antropogenicznym. Zrealizowane prace renaturalizacyjne zahamowa³y niekorzystne skutki melioracji odwadniaj¹cych
i przywróci³y czêciowo warunki siedliskowe typowe dla zespo³ów torfowiskowych. Ograniczy³y one drena¿ rzeczny i spowodowa³y podniesienie siê poziomu wód podziemnych w porównaniu z okresem wczeniejszym. Aktualny stan
torfowiska wi¹¿e siê z warunkami hydrometeorologicznymi, które charakteryzuje du¿a zmiennoæ. Obserwowane zmiany po³o¿enia zwierciad³a wody
nawi¹zuj¹ zasadniczo do czasowego rozk³adu opadów zarówno w aspekcie
zmiennoci sezonowej, jak i wieloletniej. rednia g³êbokoæ wystêpowania wody
w obrêbie samego torfowiska wynios³a w badanym okresie omioletnim:
11 cm p.p.t. w odniesieniu do zwierciad³a swobodnego (P3) i 23 cm p.p.t. w przypadku zwierciad³a napiêtego (P4). Najbardziej widoczna tendencja obni¿ania
siê zwierciad³a wody uwidacznia siê w odniesieniu do piezometru P4, mo¿e to
wiadczyæ o zmniejszaniu siê cinienia hydrostatycznego w czêciowo izolowanym poziomie wodononym.
Na powierzchniach transektu znajduj¹cych siê w obrêbie typowego p³atu
torfowiska wysokiego stwierdzono wzrost procentowego udzia³u gatunków
rolin typowych dla zespo³u Ledo-Sphagnetum magellanici. Wyranie wy¿sze ni¿ na pocz¹tku badañ okaza³o siê pokrycie takich taksonów, jak Sphagnum palustre, Scheuchzeria palustris, Eriophorum vaginatum, Carex nigra,
zmala³o natomiast w przypadku Eriophorum angustifolium. Na niezmienionym poziomie pozosta³ udzia³ gatunków zwi¹zanych z borem bagiennym, które
nielicznie zasiedla³y szczytowe partie kêp utworzonych przez torfowce. W strefie przejcia pomiêdzy torfowiskiem wysokim i borem bagiennym wyró¿niæ
mo¿na dwa fragmenty, odmienne pod wzglêdem proporcji udzia³u gatunków
wyró¿niaj¹cych s¹siednie zbiorowiska. W pierwszym z nich w runie zdecydowanie przewa¿aj¹ taksony zwi¹zane z zespo³em Ledo-Sphagnetum magellanici, natomiast w drugim z fragmentów ekotonu proporcje udzia³u gatunków
obydwu grup gatunków s¹ podobne. Najwiêksze zmiany rolinnoci runa zaobserwowano w strefie przejcia, gdzie wzros³o pokrycie takich gatunków torfowiskowych, jak Sphagnum palustre, Eriophorum vaginatum i Carex nigra.
Wymienione taksony zwiêkszy³y tak¿e zasiêg swego wystêpowania, przejawiaj¹c tendencjê do wkraczania w g³¹b fitocenozy boru bagiennego. Symptomem korzystnych zmian zachodz¹cych w siedlisku jest tak¿e wycofywanie
siê z obszaru ekotonu niektórych gatunków borowych. Stwierdzono to w przypadku Vaccinium myrtillus, V. uliginosum i Pleurozium schreberi. Stosunkowo stabilny okaza³ siê sk³ad gatunkowy rolinnoci runa w typowym p³acie
boru bagiennego, gdzie nie zaobserwowano istotnych zmian w rozmieszczeniu oraz liczebnoci taksonów zwi¹zanych z t¹ asocjacj¹.
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Podsumowanie
Prace podjête w rejonie torfowiska Miêdzyrzeki spowodowa³y ograniczenie drena¿u wód powierzchniowych i podziemnych oraz podniesienie zwierciad³a wody w obrêbie samego torfowiska. Rezultaty kilkuletnich obserwacji
struktury runa oraz rozmieszczenia gatunków rolin na sta³ych powierzchniach badawczych zlokalizowanych w zespo³ach Ledo-Sphagnetum magellanici i Vaccinio uliginosi-Pinetum wskazuj¹ na zahamowanie procesu degradacji torfowiska wysokiego i przekszta³cania siê go w bór bagienny. Wyra¿a
siê to poprzez wzrost liczebnoci oraz poszerzenie zasiêgu wystêpowania niektórych taksonów wysokotorfowiskowych, a tak¿e wycofywanie siê gatunków
borowych ze strefy przejcia wymienionych asocjacji.
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Zak³ad Hydrologii i Modelowania Przestrzeni Geograficznej, Akademia wiêtokrzyska, Kielce

Rola Mapy hydrograficznej Polski w skali
1:50 000 w poznaniu rodowiska wodnego
jednostki administracyjnej (na przyk³adzie
gminy Strawczyn  Góry wiêtokrzyskie)

The role of the hydrographic map of Poland in the study of the aquatic environment
of an administrative unit (exemplified on the Strawczyn community  wiêtokrzyskie Mts.)

ABSTRACT: The hydrographic map of Poland scaled 1:50 000 gives large
possibilities of recognition of the actual state of many constituents of the
aquatic environment on a stated area, including water resources
management, in qualitative and quantitative terms. It has a cognitive and
utilitarian character. On its basis there may be made an analysis of the
current planning and transformation of the surface and underground aquatic
environments. It should be used in working out of the strategy of regional
development as well as the site planning of municipalities, counties and
provinces, and obligatory on making decisions relevant to implementation
of assignments relating to water economics and environmental threats.
S£OWA KLUCZOWE: mapa hydrograficzna, rodowisko wodne, gmina Strawczyn.
KEY WORDS: hydrographical map, aquatic environment, Strawczyn community.

Mapa hydrograficzna Polski w skali 1:50 000, opracowywana od 1985 roku
z inicjatywy G³ównego Urzêdu Geodezji i Kartografii oraz wojewódzkich samorz¹dów terytorialnych, zawiera cenne informacje dotycz¹ce rodowiska
wodnego i jego przeobra¿eñ oraz aktualnego stanu gospodarki wodnej (Jankowski 2004). Treci hydrograficzne przedstawione s¹ na tle warstwy topograficznej w najnowszym uk³adzie geodezyjnym (uk³ad PUWG 1992). Obecnie (od 2002 r.) mapa jest tworzona zgodnie ze znowelizowanymi wytycznymi
uwzglêdniaj¹cymi postêp w dziedzinie opracowañ numerycznych (Wytyczne
2005). Mapa tworzona jest w oparciu o dostêpne materia³y kartograficzne
i statystyczne w postaci archiwalnej oraz publikowanej, a tak¿e wyniki terenowego kartowania hydrograficznego. Z za³o¿enia mapa nie jest wy³¹cznie
opracowaniem naukowym, ale posiada tak¿e wiele aspektów o charakterze
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utylitarnym. Zainteresowanie wykorzystaniem treci mapy wykazuje wiele
instytucji zajmuj¹cych siê problematyk¹ kszta³towania i ochrony rodowiska, planowania przestrzennego, zagadnieñ wodnogospodarczych. Z tego punktu widzenia jest wykorzystywana na etapie planowania i wdra¿ania wielu
zadañ inwestycyjnych (m.in. sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej, zabezpieczeñ przeciwpowodziowych, urz¹dzeñ wodnomelioracyjnych) na poziomie jednostek samorz¹dowych ró¿nego szczebla administracyjnego. Aktualnie prawie po³owa powierzchni kraju pokryta jest arkuszami omawianej Mapy. Ich
rozmieszczenie przestrzenne jest jednak nierównomierne. Tylko kilka województw posiada opracowane wszystkie arkusze (dolnol¹skie, lubuskie, l¹skie, wiêtokrzyskie i wielkopolskie), a w województwach: podlaskim i warmiñsko-mazurskim nie prowadzono dotychczas tego typu prac (http://serwisy.codgik.gov.pl). Bardzo niewiele arkuszy wykonano w województwie mazowieckim, kujawsko-pomorskim i podkarpackim. Wynika z tego, ¿e znaczna
czêæ jednostek administracyjnych w Polsce nie ma obecnie dostêpu do tego
typu wiedzy.
Pojawia siê zatem pytanie: w jakim zakresie i w jaki sposób mo¿na pozyskaæ informacje dotycz¹ce warunków obiegu wody, stanu rodowiska wodnego i mo¿liwoci jego wykorzystania na obszarze dowolnej jednostki administracyjnej?

Ryc. 1. Po³o¿enie gminy Strawczyn na tle podzia³u administracyjnego województwa
wiêtokrzyskiego
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Celem pracy jest okrelenie roli Mapy hydrograficznej Polski w skali
1:50 000 w poznaniu rodowiska wodnego podstawowej jednostki samorz¹du
terytorialnego, tj. gminy.
Do analizy wybrano gminê Strawczyn, zlokalizowan¹ w województwie
wiêtokrzyskim, w powiecie kieleckim. Jest to typowa gmina regionu wiêtokrzyskiego z rolniczym charakterem u¿ytkowania, wystêpowaniem znacznych
powierzchni obszarów chronionych (73% obszaru), z widocznymi wp³ywami
oddzia³ywania strefy miejskiej Kielc (ok. 20 km). Gmina Strawczyn po³o¿ona
jest na obszarze objêtym dwoma arkuszami mapy: Piekoszów (M-34-41-B)
i Kielce (M-34-42-A) opracowanych w 2004 roku (Mapa 2004) (ryc. 1).
Treci Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000 ujête s¹ w nastêpuj¹cych 8 warstwach tematycznych:
Topograficzne dzia³y wodne. Dzia³y wodne ró¿nej rangi porz¹dkuj¹ treæ
mapy, wyznaczaj¹c naturalne granice obiegu wody. Dzia³ wodny III rzêdu
przebiega miêdzy zlewni¹ £ososiny (Wierna Rzeka) i Bobrzy. W ich obrêbie
wydzielono zlewnie a¿ do V rzêdu w³¹cznie (ryc. 2). Ponadto wyró¿nia siê tu

Ryc. 2. Topograficzne dzia³y wodne i wody powierzchniowe na obszarze
gminy Strawczyn
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liczne zag³êbienia bezodp³ywowe ch³onne, pochodzenia antropogenicznego
(wyrobiska poeksploatacyjne) lub naturalnego (starorzecza).
Wody powierzchniowe. Sieæ hydrograficzn¹ na mapie stanowi¹ informacje dotycz¹ce rzek i zbiorników wodnych (naturalnych i sztucznych), zasiêgi terenów podmok³ych (sta³ych i okresowych). Sieæ rzeczn¹ stanowi¹ cieki
naturalne i sztuczne (sta³e i okresowe) o ró¿nej szerokoci. G³ównymi rzekami o charakterze tranzytowym s¹ tu Bobrza i £ososina. Na obszarze gminy
bior¹ pocz¹tek liczne dop³ywy ww. rzek, m.in: Olszówka i Ciek spod Julianowa (Ostró¿ek). Ich nazwy s¹ zweryfikowane w odniesieniu do obowi¹zuj¹cego
nazewnictwa zawartego w Podziale hydrograficznym Polski (Podzia³... 1980,
1983). Istotnym elementem tej warstwy tematycznej s¹ zasiêgi obszarów zagro¿onych zalewaniem wodami wezbraniowymi. Wystêpuj¹ one w ujciowym
odcinku doliny Olszówki, w dolinie £ososiny, a tak¿e w dolinie Bobrzy w odcinku po³o¿onym w obrêbie omawianej gminy. Na terenie gminy wystêpuje
13 niewielkich zbiorników wodnych o ró¿nych funkcjach (ryc. 2).
Wyp³ywy wód podziemnych. Reprezentuj¹ je ród³a sta³e (6) i okresowe (2) oraz zespó³ róde³ sta³ych. Wiêkszoæ z nich wystêpuje na stokach i u
podnó¿a Pasma Oblêgorskiego (ryc. 3). Sygnatury ilociowe odnosz¹ce siê do
róde³ informuj¹ o ich wydajnoci. Innych rodzajów wyp³ywów na tym obszarze nie stwierdzono.
Wody podziemne. G³êbokoæ do pierwszego poziomu zwierciad³a wód
podziemnych obrazuj¹ hydroizobaty wykrelone w oparciu o pomiary studzienne. Wyniki tych pomiarów podane s¹ na mapie obok sygnatury studni (ryc. 3).
Na obszarze gminy wykonano 27 pomiarów studni okrelaj¹cych g³êbokoæ
wystêpowania pierwszego poziomu wód gruntowych. Na ich podstawie wykrelono hydroizobaty o wartociach: 1, 2, 5, 10 m. Zró¿nicowana budowa
geologiczna i rzeba terenu warunkuj¹ wystêpowania omawianego poziomu
wód na g³êbokociach od 1 m do 20 m. Obraz hydroizobat wykazuje zró¿nicowanie pierwszego horyzontu wód podziemnych. Obszary o bardzo p³ytkim
po³o¿eniu wód gruntowych (0 do 2 m) zajmuj¹ du¿e powierzchnie dolinne.
Najwiêksze g³êbokoci (powy¿ej 20 m) wystêpuj¹ w strefach wierzchowinowych pasm górskich (Biernat i in. 2004). W ich obrêbie wykrelono hydroizobaty o przebiegu niepewnym (ryc. 3).
Przepuszczalnoæ gruntów. Warunki infiltracji i sp³ywu powierzchniowego mo¿na oceniæ na podstawie przestrzennego zró¿nicowania przepuszczalnoci gruntów z uwzglêdnieniem rzeby i u¿ytkowania terenu. Du¿a przestrzenna zmiennoæ litologiczna i hipsometryczna obszaru gminy znalaz³a
wyraz w wystêpowaniu tu mozaikowatoci prawie pe³nego spektrum klas
przepuszczalnoci gruntów (V klas), a w dalszej konsekwencji skutkuje to
odmiennymi warunkami obiegu wody. Wschodnia czêæ gminy charakteryzuje siê na ogó³ s³ab¹ przepuszczalnoci¹ gruntów, a zachodnia redni¹. W dolinach wystêpuj¹ grunty zmiennej infiltracji.
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Ryc. 3. Wyp³ywy wód podziemnych, lokalizacja studni i przebieg hydroizobat na obszarze gminy Strawczyn

Zjawiska i obiekty gospodarki wodnej. Najobszerniejsza tematycznie
warstwa mapy (ryc. 4) obejmuje na omawianym terenie m.in. groble i wa³y
przeciwpowodziowe, tereny zdrenowane i chronione przed zalewem, przerzuty wody czystej, obiekty zabudowy hydrotechnicznej cieków, klasy czystoci
wód, oczyszczalnie cieków, stacje uzdatniania wody, ujêcia wód, pompownie
oraz zasiêgi obszarów o ró¿nym stopniu przekszta³cenia stosunków wodnych.
Warunki naturalne nie sprzyjaj¹ budowie zbiorników wodnych. Wystêpuj¹ tu przede wszystkim drobne zbiorniki przeciwpo¿arowe. Wzd³u¿ lewego
brzegu Bobrzy biegnie fragment wa³u przeciwpowodziowego, chroni¹cy tereny przyleg³e przed zalaniem (ryc. 4).
Na terenach zdrenowanych nastêpuje najczêciej przypieszenie odp³ywu
nadmiaru wód, a rzadziej nawodnienie w okresach posusznych. S¹ to g³ównie
obszary o s³abej przepuszczalnoci (ryc. 4).
Wiêkszoæ miejscowoci w rozpatrywanej gminie posiada sieæ wodoci¹gow¹, co znajduje wyraz w postaci przerzutów wody czystej wraz z okreleniem
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kierunkiem przep³ywu. Jest ona uwarunkowana lokalizacj¹ ujêæ wód podziemnych (Ruda Strawczyñska  2, Strawczyn  1) oraz w najbli¿szym jej
s¹siedztwie, a tak¿e ródlanych (Oblêgor  1). Ujêciom tym nieraz towarzysz¹ stacje uzdatniania wód (Ruda Strawczyñska  1). Na obszarach o znacznej deniwelacji terenu wystêpuje, doæ czêsto, koniecznoæ transportu wymuszonego wód czystych, co wi¹¿e siê z potrzeb¹ budowy pompowni (10). Na
obszarach zabudowanych okrelony jest zasiêg kanalizacji wyznaczaj¹cy obszar, na którym cieki kana³ami zamkniêtymi odprowadza siê do oczyszczalni cieków, a wody burzowe do rzek. Istnieje tu (ryc. 4) jedna oczyszczalnia
typu biologicznego (Strawczyn).

Ryc. 4. Zjawiska i obiekty gospodarki wodnej oraz punkty hydrometryczne pomiarów
stacjonarnych na obszarze gminy Strawczyn
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Mapa hydrograficzna w zakresie zabudowy hydrotechnicznej cieków pozwala na uzyskanie informacji o charakterze koryt cieków uregulowanych
i ich technicznej zabudowie dna i brzegów (koryto rzeki £ososinki). Na £ososinie wystêpuje korekcja progowa (ryc. 4).
W strategii rozwoju poszczególnych jednostek terytorialnych oprócz charakterystyk ilociowych wód powierzchniowych uwzglêdnia siê ich jakoæ.
Informacjê t¹ mo¿na uzyskaæ z omawianej mapy, bowiem przedstawia siê tu
ocenê stanu czystoci w oparciu o badania monitoringowe Pañstwowej Inspekcji Ochrony rodowiska lub inspektoratów regionalnych. Klasyfikacja
dotycz¹ca stanu czystoci wód przedstawiana jest punktowo w miejscach poboru próbek. Punkt taki znajduje siê na Bobrzy, w którym okrelono trzeci¹
klasê czystoci wód (ryc. 4).
Z Mapy hydrograficznej mo¿na równie¿ uzyskaæ wiedzê na temat zasiêgu
przeobra¿eñ stosunków wodnych wywo³anych intensywn¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ cz³owieka. Wyró¿nia siê tu zasiêgi: lejów depresyjnych, które towarzysz¹ ujêciom wód podziemnych, oraz zrzut cieków komunalnych rowem
do Olszówki w miejscowoci Strawczyn. Ponadto w Komentarzu... w odniesieniu do obszaru opracowania okrelona jest syntetyczna informacja dotycz¹ca typowych przeobra¿eñ na terenach rolniczych, przemys³owych i zabudowanych (ryc. 4).
Punkty hydrometryczne pomiarów stacjonarnych. Warstwê tê tworz¹ posterunki opadowe (Oblêgor), miejsca pomiaru przep³ywu podczas kartowania hydrograficznego wraz z jego wartoci¹ (4), posterunki pomiaru wód
podziemnych wraz z informacj¹ o dynamice ich stanów (1). W obrêbie granic
gminy nie wystêpuj¹ posterunki wodowskazowe i ród³a obserwowane (ryc. 4).
Oznaczenia uzupe³niaj¹ce. Odnosz¹ siê do nazw i przebiegu granic administracyjnych, które u³atwiaj¹ przeprowadzenie analiz w ich obrêbie.
W tle treci omawianej mapy znajduje siê dodatkowa warstwa tematyczna
ilustruj¹ca treci topograficzne i rzebê terenu.
Mapa hydrograficzna w formie analogowej i numerycznej daje du¿e mo¿liwoci rozpoznania na danym obszarze aktualnego stanu wielu elementów
rodowiska wodnego, w tym gospodarki wodnej w ujêciu jakociowym i ilociowym. Ma ona charakter poznawczy (Bajkiewicz-Grabowska 2005) i utylitarny (Graf 2005). Na podstawie Mapy hydrograficznej Polski w skali 1:50 000
mo¿na dokonaæ równie¿ analizy aktualnego zagospodarowania i przekszta³cenia rodowiska wód powierzchniowych i podziemnych.
Powinna byæ ona wykorzystana przy opracowywaniu strategii rozwoju regionalnego oraz planów przestrzennego zagospodarowania gmin, powiatów i województw, a obligatoryjnie przy podejmowaniu decyzji zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ dotycz¹cych gospodarki wodnej i zagro¿eñ rodowiska. Na brak
aktów prawnych w prawodawstwie polskim dotycz¹cych obligatoryjnego wykorzystania urzêdowych map tematycznych, w tym Mapy hydrograficznej,
zwróci³ uwagê Krzywnicki (2005).
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Treci prezentowane na Mapie hydrograficznej Polski pozwalaj¹ równie¿
na prognozowanie zmian w zakresie m.in. okrelenia stopnia przeobra¿enia
stosunków wodnych i zasiêgów wystêpowania zjawisk ekstremalnych (powodzi i susz).
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Analiza wielkoci ³adunku azotu i fosforu
ogólnego dop³ywaj¹cego do Zatoki Puckiej
rzekami oraz ze zrzutów punktowych
The analysis of total nitrogen and total phosphorus loads entering the Puck Bay
from rivers and point sources

ABSTRACT: The main aim of the study is quantitative assessment and
apportion of sources (rivers and sewage plants) responsible for the observed
nutrients levels in the Puck Bay waters. Nutrients concentration for all the
main rivers flowing into the lagoon have been measured at water quality
sampling points situated closest to the rivers outlets. The results of the
research have proved that the Dêbogórze sewage treatment plant was the
largest pollution source in 2006. Nitrogen and phosphorus load transported
to the Puck Bay by the rivers was also significant and showed direct seasonal
pattern with the highest values in March.
S£OWA KLUCZOWE: Zatoka Pucka, rzeki, azot, fosfor, ³adunek zanieczyszczeñ.
KEY WORDS: the Puck Bay, rivers, nitrogen, phosphorus, pollution load.

Wprowadzenie
Zatoka Pucka jest jednym z najsilniej zeutrofizowanych akwenów przybrze¿nych po³udniowego Ba³tyku. G³ównymi czynnikami wp³ywaj¹cymi na
podwy¿szon¹ zawartoæ substancji od¿ywczych w wodach Zatoki Puckiej jest
oddzia³ywanie bezporednich zrzutów cieków z oczyszczalni zlokalizowanych
na jej wybrze¿u oraz rzek nios¹cych ze sob¹ ³adunki zanieczyszczeñ. W pracy
dokonano oceny wielkoci dop³ywaj¹cego do Zatoki Puckiej ³adunku azotu
i fosforu ogólnego, zarówno tego prowadzonego przez rzeki, jak i odprowadzanego bezporednio z oczyszczalni cieków. Realizacja tego celu umo¿liwi³a
okrelenie udzia³u poszczególnych róde³ zanieczyszczeñ w ca³kowitym ³adunku odprowadzanym do Zatoki. Ponadto podjêto próbê oceny sezonowych
zmian ³adunku badanych substancji oraz powi¹zania ich z czynnikami hydrologicznymi i antropogenicznymi. Analizê przeprowadzono na podstawie roz-
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poczêtych przez Katedrê Hydrologii UG w listopadzie 2005 roku systematycznych badañ ³adunku zanieczyszczeñ odprowadzanych wybranymi rzekami do Zatoki Puckiej. Analizowane wyniki obejmuj¹ pomiary jakoci wód i przep³ywu rzecznego w roku hydrologicznym 2006. W odniesieniu do tego samego
okresu badawczego zgromadzono tak¿e dane dotycz¹ce ³adunku cieków odprowadzanych bezporednio do Zatoki.
Metody
W celu okrelenia wielkoci potamicznego ³adunku azotu i fosforu ogólnego dop³ywaj¹cego do Zatoki Puckiej w roku hydrologicznym 2006 przeprowadzono pomiary przep³ywu i stê¿eñ azotu oraz fosforu ogólnego w czterech
profilach po³o¿onych w odcinkach ujciowych najwiêkszych rzek zlewiska
Zatoki Puckiej: Zagórskiej Strugi, Redy, Gizdepki oraz P³utnicy. Profile pomiarowe zlokalizowane by³y w odleg³oci od 350 m (P³utnica) do nieco ponad
1 km (Zagórska Struga) od ujcia badanych rzek do morza (tab. 1).
Pomiary stê¿eñ i przep³ywu wykonywane by³y jednoczenie, z czêstoci¹
raz na miesi¹c. Próbki wody do analiz chemicznych pobierano z nurtu metod¹ powierzchniow¹. Analizy chemiczne wykonywano w laboratorium hydrochemicznym Katedry Hydrologii bezporednio w dniu pomiarów. Pomiary
przep³ywu wykonywano przy u¿yciu akustycznego dopplerowskiego pr¹domierza profiluj¹cego StreamPro ADCP oraz m³ynka elektromagnetycznego
z p³askim czujnikiem. Oznaczenia azotu ogólnego i fosforu ogólnego wykonywano spektrofotometrem PhotoLab Spektral produkcji WTW. rednie miesiêczne i roczne ³adunki potamiczne obliczano na podstawie ³adunków chwilowych, przy zastosowaniu metody interpolacji liniowej (Bogdanowicz 2004).
Roczne ³adunki azotu i fosforu ogólnego odprowadzane z oczyszczalni cieków obliczono natomiast na podstawie wartoci rednich miesiêcznych ³adunków otrzymanych od eksploatatorów obiektów. Obliczenia ³adunków rzecznych jak i ³adunków z oczyszczalni cieków obejmuj¹ rok hydrologiczny 2006.
Tab. 1. Wybrane charakterystyki zlewni rzek zlewiska Zatoki Puckiej
Rzeka
Zagórska Struga
Reda
Gizdepka
P³utnica

* w 2006 roku

Odleg³oæ profilu
pomiarowego od ujcia
do Zatoki Puckiej [km]
1,05
1,00
0,77
0,35

Powierzchnia
zlewni
[km2]
105,2
485,5
37,2
84,0

redni
przep³yw*
[m3⋅s-1]
0,925
4,522
0,153
0,633

redni odp³yw
jednostkowy*
[dm3⋅s-1⋅km-2]
8,8
9,3
4,1
7,5
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Charakterystyka obszaru badañ
Obszar badañ obejmuje jednostkê hydrograficzn¹ przylegaj¹c¹ bezporednio do Zatoki Puckiej. Zatoka Pucka stanowi subregion w zachodniej czêci
Basenu Gdañskiego, oddzielony od jego g³êbokowodnej czêci Pó³wyspem
Helskim. Zatokê dzieli siê na dwie czêci: wiêksz¹ (o powierzchni oko³o
257 km2) i g³êbsz¹ (rednia g³êbokoæ oko³o 20,5 m), po³o¿on¹ w czêci wschodniej, zwan¹ Zatok¹ Puck¹ Zewnêtrzn¹, oraz mniejsz¹ (o powierzchni oko³o
103 km2) i znacznie p³ytsz¹ (rednia g³êbokoæ oko³o 3,1 m), zwan¹ Zalewem
Puckim, znajduj¹c¹ siê w jej czêci zachodniej. Granica miêdzy nimi biegnie
od Cypla Rewskiego, poprzez mielizny zatopionej mierzei  Rybitwiej Mielizny, ku Pó³wyspowi Helskiemu (Nowacki 1993).
Zlewisko Zatoki Puckiej obejmuje obszar l¹du o powierzchni 908,8 km2
(Cyberski 1993), z czego oko³o 80% powierzchni odwadniane jest przez cztery
g³ówne cieki, z których najwiêkszy obszar odwadnia rzeka Reda. Lokalizacjê
zlewni badanych rzek oraz profili pomiarowych przedstawiono na ryc. 1.

Ryc. 1. Lokalizacja obszaru badañ

G³ównymi, punktowymi miejscami zanieczyszczeñ w zlewisku Zatoki Puckiej s¹ oczyszczalnie odprowadzaj¹ce cieki bezporednio do morza. Zdecydowanie najwiêkszym punktowym zrzutem zanieczyszczeñ jest grupowa oczysz-
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czalnia cieków w Dêbogórzu, o redniej objêtoci odprowadzanych cieków
na dobê w 2006 r. wynosz¹cej 55 000 m3, odprowadzaj¹ca zanieczyszczenia do
Zatoki w rejonie Mechelinek (ryc. 1). Oczyszczalnia ta zbiera cieki z systemu
kanalizacyjnego obejmuj¹cego swym zasiêgiem miasta i gminy po³o¿one w pó³nocno-zachodniej czêci aglomeracji gdañskiej, od Gdyni po Wejherowo.
Charakterystyka hydrologiczna
Do Zatoki Puckiej odprowadzane s¹ wody z czterech wiêkszych zlewni o ³¹cznej powierzchni wynosz¹cej 712 km2, w tym z dorzecza Redy o powierzchni
oko³o 485 km2 (tab. 1). redni roczny przep³yw cieków zlewiska Zatoki wynosi³ w 2006 r. 6,2 m3×s-1, w tym przep³yw Redy 4,5 m3×s-1 (73%). Odp³yw roczny
wynosi³ w 2006 r. 0,197 km3, co stanowi 61% objêtoci Zalewu Puckiego. Najwy¿szy odp³yw jednostkowy w 2006 r. charakteryzowa³ zlewniê Redy
(9,3 dm3×s-1×km-2). Nieco ni¿sze wartoci zasobów rzecznych charakteryzowa³y zlewniê Zagórskiej Strugi. Najni¿szy odp³yw jednostkowy cechowa³ w 2006 r.
zlewniê Gizdepki (4,1 dm3×s-1×km-2). Zró¿nicowanie zasobnoci wodnej badanych zlewni w du¿ym stopniu uwarunkowane jest wysokoci¹ opadów atmosferycznych, których sumy roczne w czêci zachodniej zlewiska Zatoki Puckiej
(posterunek Wejherowo) przekraczaj¹ 750 mm, a w czêci wschodniej (posterunek Gdynia) nie osi¹gaj¹ nawet 550 mm (Cieliñski 2005). Wysokie odp³ywy ze zlewni Redy t³umaczone s¹ tak¿e zjawiskiem niezgodnoci dzia³ów topograficznych i hydrogeologicznych i nap³ywem wód podziemnych z s¹siedniej zlewni £eby (Drwal 1984).

Ryc. 2. Roczny przebieg miesiêcznych wspó³czynników przep³ywu w rzekach zlewiska
Zatoki Puckiej w 2006 r.
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Przep³ywy badanych rzek wykazywa³y w 2006 r. wyran¹ zmiennoæ sezonow¹ (ryc. 2). W przypadku Redy, Zagórskiej Strugi i Gizdepki kulminacja
przep³ywu wyst¹pi³a w marcu, natomiast w P³utnicy wyst¹pi³y dwa maksima, kwietniowe oraz padziernikowe. Minimalne wartoci wspó³czynników
przep³ywu w P³utnicy oraz Gizdepce zanotowano w styczniu, w Redzie w lipcu, a w Zagórskiej Strudze we wrzeniu. Najwiêkszym zakresem zmian przep³ywu cechowa³a siê Reda i Gizdepka, a najmniejszym P³utnica. Procentowy
udzia³ odp³ywu z pó³rocza zimowego w stosunku do odp³ywu ca³orocznego
wynosi³ od 47% w P³utnicy do 61% w Redzie.
Dop³yw azotu i fosforu ogólnego do Zatoki Puckiej
Najwa¿niejszym, pojedynczym dostawc¹ azotu i fosforu ogólnego by³a
w 2006 r. oczyszczalnia cieków Dêbogórze, natomiast sporód rzek wiêkszoæ
³adunku prowadzona by³a przez Redê (ryc. 3). Zarówno w przypadku azotu,
jak i fosforu ogólnego nieco ponad po³owê ³adunku dop³ywaj¹cego do Zatoki
Puckiej stanowi³ eksport ze zlewni rzecznych (tab. 2).
Tab. 2. Udzia³ poszczególnych cieków w ³adunku substancji od¿ywczych dop³ywaj¹cych
do Zatoki Puckiej w 2006 r.
ród³o zanieczyszczeñ
Zagórska Struga
Reda
Gizdepka
P³utnica
Razem rzeki
Dêbogórze
Jastarnia
Hel
Razem oczyszczalnie

Nog [%]
08
37
01
05
51
47
01
01
49

Pog [%]
07
35
03
10
54
43
02
01
46

Najwiêksze ³adunki azotu ogólnego we wszystkich badanych rzekach wyst¹pi³y w marcu (ryc. 4a). Sumaryczny ³adunek dop³ywaj¹cy ze wszystkich
badanych rzek do Zatoki by³ wyranie najwiêkszy w marcu, a najmniejszy
w listopadzie. Ca³kowity ³adunek azotu eksportowany do Zatoki Puckiej ze
wszystkich badanych róde³ charakteryzowa³ siê najwy¿szymi wartociami
(>40 g N×s-1) w lutym i w marcu, przy czym w lutym przewa¿a³ ³adunek odprowadzany z oczyszczalni, a w marcu  ³adunek potamiczny. Najni¿sze ³adunki
azotu ogólnego wyst¹pi³y w sierpniu i we wrzeniu.
W przypadku fosforu ogólnego sumaryczny dop³yw rzekami do Zatoki cechowa³ siê wyranym maksimum marcowym i minimum styczniowym
(ryc. 4b). Wysokie ³adunki potamiczne, powy¿ej 1 g P×s-1, wyst¹pi³y tak¿e
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a)

b)

Ryc. 3. Roczne ³adunki azotu ogólnego a) i fosforu ogólnego b) dop³ywaj¹ce do Zatoki
Puckiej w 2006 r.
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a)

b)

Ryc. 4. Sezonowa zmiennoæ ³adunku azotu ogólnego a) i fosforu ogólnego b) dop³ywaj¹cego do Zatoki Puckiej ze zlewni rzecznych oraz z oczyszczalni cieków w 2006 r.
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w czerwcu. Maksymalny ca³kowity ³adunek fosforu ogólnego, ze wszystkich
badanych cieków, odprowadzany by³ w marcu, a minimalny w listopadzie.
Tab. 3. £adunek jednostkowy azotu i fosforu ogólnego w zlewniach rzek zlewiska Zatoki
Puckiej w 2006 r.
Zlewnia
Zagórskiej Strugi
Redy
Gizdepki
P³utnicy

Nog
[kg⋅km-2⋅rok-1]
599
611
308
471

Pog
[kg⋅km-2⋅rok-1]
25
29
26
48

Najwy¿szy ³adunek jednostkowy azotu ogólnego w 2006 r. (tab. 3) cechowa³ zlewniê Redy (611 kg × km-2 × rok-1), natomiast najni¿szy zlewniê Gizdepki
(308 kg × km-2 × rok-1). Najwy¿sze wartoci ³adunku jednostkowego fosforu
ogólnego charakteryzowa³y zlewniê P³utnicy (48 kg × km-2 × rok-1), natomiast
najmniejsze zlewniê Zagórskiej Strugi (25 kg × km-2 × rok-1).
Podsumowanie i wnioski
G³ównym dostawc¹ azotu i fosforu ogólnego dop³ywaj¹cego do Zatoki Puckiej by³a w 2006 r. oczyszczalnia Dêbogórze. Ponad po³owa ³adunku azotu
i fosforu dop³ywa³a do Zatoki rzekami, w tym ponad 65% stanowi³ ³adunek
prowadzony przez Redê. W konsekwencji ponad 50% ³adunku substancji biogenicznych dop³ywaj¹cych do Zatoki Puckiej uchodzi³a do najbardziej nara¿onego na wzrost trofii Zalewu Puckiego.
Najwiêksze potamiczne ³adunki azotu i fosforu odprowadzane by³y w 2006 r.
do Zatoki Puckiej w miesi¹cach zimowych i wczesnowiosennych, w szczególnoci w marcu. Przewaga ³adunku azotu i fosforu z pó³rocza zimowego w stosunku do pó³rocza letniego (z wyj¹tkiem P³utnicy) zwi¹zana jest z charakterystycznym dla badanych rzek re¿imem rzecznym. Pozostaje to w zgodzie
z okrelonym przez autora re¿imem transportu azotu ogólnego w rzekach
wschodniej czêci Przymorza (Bogdanowicz 2005). Równie¿ ca³kowity ³adunek substancji od¿ywczych eksportowany do Zatoki Puckiej ze wszystkich
badanych zrzutów przewa¿a³ w pó³roczu zimowym. Wynika to z du¿ego ³adunku zanieczyszczeñ odprowadzanego z oczyszczalni Dêbogórze w pó³roczu
zimowym, szczególnie w miesi¹cu lutym, co wi¹¿e siê ze zmniejszon¹ efektywnoci¹ procesów oczyszczania zachodz¹cych przy niskich temperaturach
cieków.
Pomiêdzy badanymi zlewniami wystêpowa³y znaczne ró¿nice w wartociach obliczonych w 2006 r. ³adunków jednostkowych, które w przypadku
azotu ogólnego by³y w zlewni Redy dwukrotnie wy¿sze ni¿ w zlewni Gizdepki,
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a w przypadku fosforu ogólnego dwukrotnie wy¿sze w zlewni P³utnicy ni¿
w zlewni Zagórskiej Strugi. £adunki jednostkowe obliczone w odniesieniu do
badanych zlewni odpowiada³y wartociom najni¿szym sporód ³adunków charakterystycznych dla zlewni rzeki Przymorza (Bogdanowicz 2004).
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Kszta³towanie siê odp³ywu ze zlewni jeziornych
Outflow formation from lake catchments

Abstract: The relationships between the hydrographic function of lakes
and the features of catchment structure and lake morphometry were
evaluated. Three types of lakes were distinguished: (1) unstable lakes, (2)
strongly draining lakes, (3) flow-through lakes. In flow-through and unstable
lakes, changes in the area of passive catchment cause opposite changes of
outflow. In strongly draining lakes this dependence does not occur, and
outflow is proportionate to the size of the total catchment. It shows that
strongly draining lakes are the main recipients of waters accumulated in
areas without outflow. Draining capacity of lakes is determined also by local
geological structure, which constitutes basis for a further division of lakes
into draining and strongly draining ones.
S£OWA KLUCZOWE: funkcje hydrologiczne jezior, hydrologia pojezierzy, struktura
zlewni, morfometria jezior.
KEY WORDS: hydrological function of lakes, hydrology of lakelands, catchment
structure, lake morphometry.

Wprowadzenie
Zlewnie terenów m³odoglacjalnych cechuje, miêdzy innymi, powszechnoæ
wystêpowania jezior oraz zag³êbieñ bezodp³ywowych, których obszary zasilaj¹ce tworz¹ niejednokrotnie rozbudowane przestrzennie uk³ady o powierzchniach przekraczaj¹cych 50% ca³kowitej powierzchni zlewni. Powierzchniowa
bezodp³ywowoæ sprawia, i¿ ujawniaj¹ce siê na obszarach bezodp³ywowych
nadwy¿ki wody umo¿liwiaj¹ intensyfikacjê atmosferycznej wymiany wilgoci
(wy¿sza jeziornoæ i/lub zabagnienie) b¹d te¿ zwiêkszaj¹ strumienie alimentacji wód podziemnych (obszary bezodp³ywowe ch³onne). Nadwy¿ki te mog¹
zatem pojawiæ siê na ró¿nych etapach rozwoju systemów rzecznych, czy mo¿e
poprawniej w odniesieniu do obszarów pojeziernych  systemów rzeczno-jeziornych, jako sk³adowa podziemna odp³ywu rzecznego. W systemach tych
jeziora odgrywaj¹ podstawow¹ rolê w drena¿u podziemnym. Poza strumieniami dop³ywu wody (opad, dop³yw powierzchniowy i podziemny) wa¿nymi
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elementami w ocenie roli jezior w systemach zorganizowanego odp³ywu s¹
tak¿e strumienie rozchodu wody (odp³yw powierzchniowy, przesi¹kanie, parowanie) jako dope³niaj¹ce bilans wodny oraz okrelaj¹ce kompleksowe oddzia³ywania zbiorników na ustrój hydrologiczny przep³ywaj¹cych przez nie
rzek. Tym samym ró¿norodnoæ pe³nionych przez jeziora funkcji w systemach
rzeczno-jeziornych znajduje najpe³niejsze odzwierciedlenie w ich bilansach
wodnych (Borowiak 2000).
Wykorzystuj¹c podejcie bilansowe, dokonano oceny zwi¹zków pomiêdzy
funkcjami hydrologicznymi jezior (typami bilansowymi) a charakterystykami struktury zlewni, wyra¿onymi udzia³em obszarów bezodp³ywowych w powierzchni zlewni ca³kowitej, a tak¿e uwarunkowanymi morfogenez¹ jezior
parametrami morfometrycznymi mis jeziornych.

Ryc. 1. Lokalizacja badanych jezior

Obszar i metody badañ
Badaniami objêto 19 jezior po³o¿onych w górnych zlewniach rzek Pomorza
Wschodniego: Raduni (8), £eby (2), £upawy (2), S³upi (5) i Wieprzy (2) (ryc. 1).
Zlewnie reprezentuj¹ zró¿nicowane warunki geomorfologiczne i hydrologiczne charakterystyczne dla strefy wododzia³owej pojezierzy. Po³o¿enie jezior
w obszarach inicjalnego zorganizowania systemów odp³ywu powierzchniowego sprawia, ¿e pe³nione przez nie ró¿norodne funkcje hydrologiczne staj¹ siê
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bardziej czytelne. Dzieje siê tak, poniewa¿ jeziora zajmuj¹ ró¿ne pozycje w systemie przep³ywu wód podziemnych oraz wykazuj¹ zró¿nicowany stopieñ integracji z sieci¹ rzeczn¹. Sprzyja temu równie¿ niejednorodnoæ morfometryczna badanych zbiorników (tab. 1). Pod wzglêdem wielkoci powierzchni
s¹ to ma³e i rednie jeziora nizinne (EU, 2000). Zró¿nicowanie g³êbokociowe
jezior jest znaczne i obejmuje zarówno zbiorniki bardzo p³ytkie, zasilane z ubogich w wodê przypowierzchniowych poziomów wodononych (jezioro Szewinko  g³êbokoæ maksymalna 2,8 m), jak te¿ bardzo g³êbokie jeziora rynnowe
nacinaj¹ce kilka niekiedy poziomów wodononych (jeziora: Mausz, Raduñskie Górne), których g³êbokoci maksymalne przekraczaj¹ 40, a g³êbokoci
rednie 10 metrów.
Tab. 1. Charakterystyki morfometryczne badanych jezior i ich zlewni
Parametr
Powierzchnia
(ha)
Objêtoæ
(dam3)
G³êbokoæ maksymalna (m)
G³êbokoæ wzglêdna
(%)
Powierzchnia zlewni
(ha)
Zlewnia w³aciwa
(b.w.)
Wsp. Schindlera
(m2 · m-3)

rednia
166,8
14 557,3
18,1
1,5
5402,9
64,6
16,6

Odchyl. std
171,3
19 291,7
11,8
0,5
5560,8
98,8
27,4

Minimum Maksimum
3,4
577,2
44,7
60 158,7
2,8
45,0
0,4
2,4
361,1
20 111,0
6,9
447,5
0,6
99,4

Rozstêp
573,8
60 114,0
42,2
2,0
19 794,9
440,6
98,8

Podstaw¹ analizy hydrologicznej roli badanych zbiorników by³y jednoczesne pomiary przep³ywu uzyskane z pomiarów prowadzonych w latach hydrologicznych 20042005. Pomiary odp³ywu z jezior zlokalizowanych w górnych
zlewniach £eby, Raduni oraz S³upi wykonywano w odstêpach miesiêcznych,
natomiast z jezior górnej zlewni Wieprzy i £upawy w odstêpach dwumiesiêcznych w 2004 r. Jedynie w przypadku odp³ywu z Jeziora Kamienickiego
pomiary uzupe³niaj¹ce wykonano tak¿e w 2006 r. Analizie poddano wartoci
urednione z ca³ego okresu pomiarowego, a w obliczeniach wykorzystano programy pakietu Statistica (StatSoft 1997). W tym samym czasie wykonano
pomiary stanów wody jezior, które by³y podstaw¹ oceny amplitudy rocznej.
Zale¿noæ statystyczna pomiêdzy rednimi rocznymi amplitudami stanów
wody jezior a syntetyczn¹ miar¹ bilansu wodnego jezior, jak¹ jest wspó³czynnik przyrostu odp³ywu (iloraz ró¿nicy odp³ywu z jeziora i dop³ywu do jeziora
przez dop³yw do jeziora) dQ (Borowiak 2000), jest bardzo silna. Pozwala to
wnioskowaæ o porównywalnoci zebranego materia³u dokumentacyjnego, mimo
niejednorodnoci okresu pomiarowego dla niektórych jezior (Borowiak, Barañczuk 2006). Jako miary oceny funkcji hydrologicznej jezior wykorzystano:
amplitudê roczn¹ stanów wody, dop³yw rzeczny ze zlewni, odp³yw powierzchniowy z jeziora, wspó³czynnik przyrostu odp³ywu, rednie i ekstremalne odp³ywy jednostkowe, wskanik nieregularnoci odp³ywu oraz warstwa odp³ywu.
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Wyniki
Uwzglêdnione parametry hydrologiczne dobrze opisuj¹ zró¿nicowanie wymiany wody w badanych jeziorach. Analiza sk³adowych g³ównych wykaza³a,
¿e istniej¹ trzy g³ówne czynniki wyjaniaj¹ce ponad 90% ró¿nic miêdzy jeziorami. Pierwszy z nich (46,1%) charakteryzuje wydajnoæ hydrologiczn¹ zlewni jeziornej i obejmuje takie miary, jak: warstwa odp³ywu (H) oraz redni (q),
minimalny (qMIN) i maksymalny (qMAX) odp³yw jednostkowy. Drugi czynnik, uto¿samiany zasadniczo ze struktur¹ bilansu wodnego jezior, uwarunkowany jest
wspó³czynnikiem przyrostu odp³ywu (dQ), dop³ywem ze zlewni (R), amplitud¹ roczn¹ stanów wody (AMP) oraz odp³ywem z jeziora (D) wyjania 31,2%
zró¿nicowania. Trzeci czynnik (15,2%) odnosi siê g³ównie do sezonowej zmiennoci odp³ywu i kszta³towany jest przez roczny wspó³czynnik nieregularnoci
odp³ywu jednostkowego (qMAX / qMIN). Wykorzystuj¹c wymienione charakterystyki hydrologiczne, dokonano podzia³u ca³ej zbiorowoci jezior na trzy jednorodne grupy, stosuj¹c analizê skupieñ metod¹ Warda. Wyniki grupowania
przedstawia ryc. 2.

Ryc. 2. Podzia³ badanych jezior na jednorodne grupy hydrologiczne

Pierwsza grupa obejmuje jeziora o niestabilnych warunkach wymiany wody
(jeziora: Bluj, Bukrzyno Du¿e, D¹browskie, D³ugie, Gucierz Ma³y, £apalickie, Szewinko, Trzciñskie). S¹ to zasadniczo jeziora umiarkowanie drenuj¹ce
(dQ=1,0÷1,5), o niewielkiej zasobnoci wodnej zlewni (qMIN <3 dm3·s-1·km-2) oraz
du¿ej sezonowej zmiennoci odp³ywu (qMAX / qMIN = 5÷30). Do grupy drugiej w³¹czone zosta³y jeziora drenuj¹ce oraz silnie drenuj¹ce (jeziora: Jasieñ, Kamieniczno, Mausz, Gowidliñskie, Patulskie, Raduñskie Górne, Stê¿yckie) o wspó³czynnikach przyrostu odp³ywu dQ>1,5. Zlewnie tych jezior charakteryzuj¹
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siê najwiêksz¹ wydajnoci¹ (qMIN > 7 dm3·s-1·km-2) oraz najwiêksz¹ stabilnoci¹ sezonow¹ odp³ywu (qMAX / qMIN < 3,5). Trzeci¹ tworz¹ jeziora przep³ywowe
i silnie przep³ywowe, pe³ni¹ce w systemach rzeczno-jeziornych rolê obiektów
tranzytowych (Brodno Wlk., Kamienickie, Ostrzyckie, Wêgorzyno). Wydajnoæ hydrologiczna ich zlewni jest przeciêtna, qMIN = 4÷9 dm3·s-1·km-2), stabilnoæ sezonowa odp³ywu wysoka (qMAX / qMIN < 5), a wzglêdny udzia³ zasilania
podziemnego w strukturze przychodów wody jest nieznaczny (dQ poni¿ej 1),
chocia¿ w wartociach bezwzglêdnych dop³yw ten mo¿e byæ znacz¹cy. Charakterystyki opisuj¹ce warunki obiegu wody w zlewniach poszczególnych grup
jeziornych przedstawia ryc. 3.

Ryc. 3. Charakterystyki hydrologiczne jezior pe³ni¹cych ró¿ne funkcje hydrologiczne
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Poszukuj¹c uwarunkowañ zró¿nicowania miar opisuj¹cych obieg wody
w zlewni jeziornej w odniesieniu do charakterystyk przyrodniczych zlewni
i morfometrii mis jeziornych w wydzielonych grupach hydrologicznych jezior,
stwierdzono wyrane prawid³owoci i zale¿noci ze struktur¹ hydrograficzn¹
zlewni (udzia³ zlewni aktywnej oraz obszarów bezodp³ywowych), a tak¿e z morfometri¹ zbiorników. Odp³yw z ma³ych zbiorników strefy wododzia³owej (jeziora niestabilne) zale¿y od wielkoci zlewni czynnej. Zwiêkszenie udzia³u zlewni
bezodp³ywowych przyczynia siê do zmniejszenia odp³ywu. Przy udziale obszarów pasywnych rzêdu 6080% odp³yw jednostkowy ze zlewni jezior, które
przynajmniej okresowo podtrzymuj¹ odp³ywowoæ, wynosi oko³o 2 dm3·s-1·km-2,
podczas gdy przy wzglêdnym udziale zlewni bezodp³ywowych poni¿ej 20%
odp³yw jednostkowy wzrasta do 8 dm3·s-1·km-2 (ryc. 4A). Wraz z przyrostem
zlewni w³aciwej jezior odp³yw jednostkowy nie wzrasta (ryc. 4B). W zlew-

Ryc. 4. Zale¿noci pomiêdzy rednim odp³ywem jednostkowym a procentowym udzia³em
zlewni pasywnej (A) oraz pomiêdzy odp³ywem rzecznym a wielkoci¹ zlewni w³aciwej (B)
w grupie jezior niestabilnych
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Ryc. 5. Zale¿noci pomiêdzy wspó³czynnikiem przyrostu odp³ywu a procentowym udzia³em zlewni pasywnej (A), pomiêdzy odp³ywem jednostkowym a procentowym udzia³em
zlewni pasywnej (B) oraz odp³ywem jednostkowym a redni¹ g³êbokoci¹ jezior (C) w grupie jezior silnie drenuj¹cych
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niach ród³owych bowiem zwiêkszenie powierzchni ca³kowitej jest to¿same
ze zwiêkszeniem siê udzia³u obszarów pasywnych (niew³¹czonych do systemu odwadniania powierzchniowego), co jest cech¹ charakterystyczn¹ dla
m³odoglacjalnych obszarów pojeziernych o inicjalnym rozwoju sieci rzecznej.
Lokalne uwarunkowania mog¹ decydowaæ o odstêpstwie od tej regu³y. Przy
wzglêdnie du¿ym udziale obszarów pasywnych w ca³kowitej strukturze zlewni (4050%) odp³yw mo¿e byæ wysoki, jak na przyk³ad na wyp³ywie z jeziora
Bukrzyno Du¿e (q=12,5 dm3·s-1·km-2). Mo¿e byæ te¿ i tak, ¿e lokalne kr¹¿enie
w strefie podpowierzchniowej sprawia, i¿ wiêkszej powierzchni zlewni z dominuj¹cym udzia³em obszarów bezodp³ywowych nie musi towarzyszyæ obni¿enie odp³ywu, jak na przyk³ad w jeziorze Gucierz Ma³y (ryc. 4B). Jest to
mo¿liwe poprzez zachowanie, podtrzymywanej zasilaniem podziemnym, sta³ej odp³ywowoci jeziora. Jednak ze wzglêdu na du¿y obszar alimentacji odp³yw jednostkowy jest bardzo ma³y (qMAX = 5,4 dm3·s-1·km-2, q = 2,7 dm3·s-1·km-2,
qMIN = 1,2 dm3·s-1·km-2).
Odmiennie na zmiany w strukturze zlewni reaguj¹ natomiast du¿e jeziora
silnie drenuj¹ce, tak¿e po³o¿one w strefach wododzia³owych. W tym przypadku wydajnoæ hydrologiczna zlewni jeziornych jest proporcjonalna do ich zlewni. Wzrost udzia³u powierzchni obszarów pasywnych nie redukuje zatem wielkoci odp³ywu (ryc. 5A, B). Mo¿na wiêc za³o¿yæ, i¿ zbiorniki te zasilane s¹
zarówno bezporednio ze zlewni aktywnych (sp³yw powierzchniowy, inicjalna sieæ rzeczna), jak te¿ porednio poprzez dop³yw podziemny wody z przyleg³ych zlewni obszarów bezodp³ywowych. Uwidacznia siê ponadto podzia³ jezior drenuj¹cych na dwie kategorie uwarunkowane morfometri¹ niecek jeziornych i ich zwi¹zkami hydraulicznymi z podziemnymi strukturami wodononymi. Wraz ze wzrostem g³êbokoci redniej jezior ich zdolnoæ drenuj¹ca, a tym samym wydajnoæ zlewni, staj¹ siê wiêksze. Jednak niektóre jeziora (Kamieniczno, Patulskie i Stê¿yckie) wykazuj¹ siê wiêkszymi mo¿liwociami akumulowania dop³ywu podziemnego ani¿eli pozosta³e zbiorniki tej
grupy (ryc. 5C). Stan taki nale¿y wi¹zaæ w pierwszym rzêdzie z ich dogodnym
usytuowaniem w odniesieniu do podziemnych szlaków kr¹¿enia wód podziemnych  freatycznych ani¿eli z mo¿liwoci¹ drenowania g³êbszych horyzontów
wodononych, których wychodnie znajduj¹ siê poza zlewni¹ topograficzn¹.
Jeziora przep³ywowe wp³ywaj¹ na zmniejszanie wzglêdnego dop³ywu podziemnego w strukturze zasilania wraz ze wzrostem udzia³u obszarów pasywnych w ca³kowitej powierzchni zlewni (ryc. 6A). G³ówne obiekty hydrograficzne przechwytuj¹ce nadwy¿ki wody akumulowanej na obszarach zlewni pasywnych to jeziora drenuj¹ce po³o¿one w strefach wododzia³owych. One to,
formuj¹c dop³yw podziemny, przekszta³caj¹ go w odp³yw rzeczny zasilaj¹cy
tranzytem ni¿ej po³o¿one jeziora przep³ywowe. Zwiêkszenie udzia³u obszarów pasywnych skutkuje zmniejszeniem nieregularnoci odp³ywu (ryc. 6B)
w tej grupie jezior. Jest to wniosek ró¿ny od wczeniejszych prawid³owoci
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uzyskanych przez autorów (Borowiak, Barañczuk 2006), którzy analizowali
mniejsz¹ liczbê jezior. Wniosek ten wymaga ponownej weryfikacji.

Ryc. 6. Zale¿noci pomiêdzy wspó³czynnikiem przyrostu odp³ywu a procentowym udzia³em zlewni pasywnej (A) oraz wspó³czynnikiem nieregularnoci odp³ywu a procentowym
udzia³em zlewni pasywnej (B) w grupie jezior silnie przep³ywowych

Dyskusja wyników
Przeprowadzone rozpoznanie funkcji hydrologicznych jezior przep³ywowych
po³o¿onych w strefie wododzia³owej pojezierzy Bytowskiego i Kaszubskiego
wykaza³o wystêpowanie trzech wyranych typów hydrologicznych jezior: silnie przep³ywowe, niestabilne, o umiarkowanych mo¿liwociach drenuj¹cych,
oraz drenuj¹ce i silnie drenuj¹ce. Porównanie charakterystyk odp³ywu w ka¿dej grupie typologicznej jezior wskazuje na silne powi¹zane ze struktur¹ ich
zlewni, zw³aszcza relacj¹ pomiêdzy zlewni¹ aktywn¹ i pasywn¹ (bezodp³ywow¹). W jeziorach przep³ywowych oraz niestabilnych (umiarkowanie drenuj¹-
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cych) zmiany udzia³u procentowego obszarów pasywnych skutkuj¹ przeciwstawnymi zmianami odp³ywu, tj. przyrostowi zlewni bezodp³ywowych towarzyszy redukcja modu³u odp³ywu i odwrotnie, zmniejszenie udzia³u obszarów
bezodp³ywowych sprzyja wzrostowi wydajnoci hydrologicznej zlewni. W przypadku jezior drenuj¹cych takiej zale¿noci nie stwierdzono, a odp³yw jest proporcjonalny do wielkoci zlewni ca³kowitej. Jeziora drenuj¹ce i silnie drenuj¹ce s¹ g³ównymi recypientami wód akumulowanych na obszarach bezodp³ywowych i, jak stwierdzili Borowiak i Barañczuk (2005), nie wynika to zasadniczo z typu hydrologicznego obszarów bezodp³ywowych. Tym samym zlewnie bezodp³ywowe stanowi¹ obszary lokalnej akumulacji wody wg³êbnego kr¹¿enia, a nie, jak przyjmowa³ Drwal (1985), kr¹¿enia dalekiego. Gdyby tak
by³o, nastêpowa³oby zwiêkszenie frakcji podziemnej odp³ywu rzecznego poni¿ej jezior przep³ywowych, a tego nie stwierdzono. Dowodzi to, ¿e odp³yw podziemny z obszarów bezodp³ywowych przechwycony zosta³ ju¿ wczeniej przez
jeziora drenuj¹ce i silnie drenuj¹ce, które w hierarchii uk³adu kaskadowego
usytuowane s¹ powy¿ej jezior przep³ywowych.

Ryc. 7. Zale¿noæ pomiêdzy rednim rocznym odp³ywem jednostkowym a objêtoci¹
jezior niestabilnych (kó³ka) oraz silnie drenuj¹cych (kwadraty)

Wydajnoæ hydrologiczna zlewni jezior silnie drenuj¹cych i przep³ywowych
zale¿y od udzia³u powierzchni pokrytej utworami o genezie jeziornej (gytje,
i³y, mu³ki) oraz torfów. Im wiêkszy jest ich udzia³, tym mniejsza jest wydajnoæ hydrologiczna zlewni jeziornej. Tym samym na redukcjê odp³ywu wp³ywa nie tyle powierzchnia obszarów bezodp³ywowych, ile raczej udzia³ wymienionych utworów. W zlewniach jezior niestabilnych obszary bezodp³ywowe-ewapotranspiracyjne pokryte tymi utworami nie s¹ stref¹ alimentacji.
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O mo¿liwociach drenuj¹cych jezior decyduj¹ zarówno cechy morfometryczne ich mis, jak te¿ uk³ad lokalnych struktur geologicznych, determinuj¹cy
zwi¹zki hydrauliczne z wodami podziemnymi. Jeziora niestabilne s¹ podobne do silnie drenuj¹cych, ale ich ni¿sza zdolnoæ do akumulowania dop³ywu
podziemnego wynika z ograniczeñ morfometrycznych (ryc. 7). Lokalna budowa geologiczna sprzyja roli drenuj¹cej jezior. Podobne mo¿liwoci alimentacji
podziemnej wykazuj¹ jeziora: Stê¿yckie i Patulskie, ale tak¿e du¿o g³êbsze
i pojemniejsze Jezioro Raduñskie Górne. Uwarunkowania lokalne budowy
geologicznej sprawiaj¹, ¿e jezioro umiarkowanie drenuj¹ce Bukrzyno Du¿e
(w³aciwie zespó³ jezior Bukrzyno Du¿e i Bukrzyno Ma³e) jest ze wzglêdu na
du¿¹ wydajnoæ hydrologiczn¹ i drena¿ podobne do jezior: Mausz i Jasieñ
oraz Jeziora Gowidliñskiego.
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Struktura hydrograficzna delt Szkarpawy
i Nogatu i jej wp³yw na cechy chemiczne wód
powierzchniowych

Hydrographic structure of the Szkarpawa and the Nogat Deltas and its influence on chemical
properties of surface waters

ABSTRACT: The aim of the paper is to demonstrate that the chemical
properties of surface waters of the Szkarpawa and the Nogat Deltas are
influenced by the functioning and structure of the melioration system as
well as the starting time and course of the polderisation. It was observed
that the isolation of the waters of the network within polders from direct
contact with sea waters with embankments results in the fact that they
reveal lower values of maximum concentrations of sea ions in comparison
with streams with a free outflow. Simultaneously, the embankments hamper
the process of their desaltation after the potential intrusions; hence changes
in water quality in polder canals and ditches have a long-term character.
S£OWA KLUCZOWE: delta Wis³y, poldery, wody powierzchniowe, cechy chemiczne.
KEY WORDS: the Vistula Delta, polders, surface waters, chemical properties.

Wprowadzenie
Zasadnicze znaczenie w interpretacji zjawisk oraz procesów kszta³tuj¹cych w³asnoci chemiczne wód powierzchniowych w delcie Wis³y ma geneza
obszaru oraz póniejsze naturalne i antropogeniczne przemiany, jakim ulega³o jej rodowisko przyrodnicze. Zadecydowa³y one o wspó³czesnych warunkach hydrologicznych tego obszaru, znajduj¹c swoje odzwierciedlenie równie¿ w odrêbnoci, jak i zró¿nicowaniu jakociowym tych wód. Niejednorodnoæ ta spowodowana jest mieszaniem siê wód o wyranie odmiennych cechach chemicznych: wód alochtonicznych sp³ywaj¹cych z m³odoglacjalnych
wysoczyzn morenowych, autochtonicznych wód równiny aluwialnej, m³odoreliktowych wód podziemnych oraz wód Zalewu Wilanego (Borowiak 2007).
Wykazuje tak¿e czytelne zwi¹zki z warunkami meteorologicznymi, a tak¿e
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oddzia³ywaniem antropopresji, najbardziej wyrazistej w systemach polderowych.
Celem pracy jest wykazanie, i¿ na cechy chemiczne wód powierzchniowych
delty Wis³y wp³ywa (obok warunków hydrometeorologicznych) struktura
i funkcjonowanie systemu melioracyjnego, a tak¿e geneza obszaru, któr¹ nale¿y wi¹zaæ nie tyle z naturaln¹ akumulacj¹ aluwiów, ile przede wszystkim
z szybko przebiegaj¹cym procesem polderyzacji.
Obszar badañ
Obszar badañ obejmuje delty cz¹stkowe Nogatu i Szkarpawy, stanowi¹ce
pó³nocno-wschodni fragment wewnêtrznej delty Wis³y po³o¿ony w zasiêgu
bezporedniego oddzia³ywania Zalewu Wilanego. Tworzenie tego obszaru
rozpoczê³o siê 600 lat temu i trwa³o nieprzerwanie do po³owy XX w. Pocz¹tkowo proces ten przebiega³ bardzo dynamicznie ze wzglêdu na dominuj¹c¹ rolê
dawnych ramion ujciowych Wis³y w odprowadzaniu wód i rumowiska rzecznego. W okresie póniejszym jego tempo znacznie os³ab³o, najpierw za spraw¹ powstania w 1840 r. dodatkowego ramienia ujciowego Wis³y (tzw. Wis³y
mia³ej), a nastêpnie odciêcia Szkarpawy (1895) i Nogatu (1915) luzami.
Jednak¿e rozwój delty Wis³y w kierunku pó³nocno-wschodnim nastêpowa³
nie tylko poprzez naturalne osadzanie aluwiów, ale tak¿e poprzez intensywne jej osuszanie. Tworzenie polderów (polderyzacja) nastêpowa³o poprzez otaczanie wa³ami najp³ytszych akwenów Zalewu Wilanego, które nastêpnie
odwadniano i zagospodarowywano.
W konsekwencji wykszta³ci³ siê tutaj specyficzny uk³ad hydrograficzny,
zasadniczo nawi¹zuj¹cy do kierunków naturalnego odwodnienia, jakie rozwinê³y siê w delcie Wis³y, w postaci obwa³owanych cieków naturalnych zwi¹zanych za pomoc¹ licznych urz¹dzeñ i budowli hydrotechnicznych z sieci¹
kana³ów i rowów melioracyjnych polderów. Tworz¹ one zorganizowane jednostki przestrzenne zwane uk³adami polderowymi, gdzie poldery stanowi¹
ma³e zlewnie, chronione przed zalewem i podtapianiem zewnêtrznym obwa³owaniem, z wewnêtrzn¹ sieci¹ rowów i kana³ów, w których utrzymywanie
równowagi hydrologicznej polega na wyprowadzaniu nadmiaru wody poprzez
pompownie w okresach nadwy¿ek i wprowadzaniu jej luzami wa³owymi 
w okresach niedoboru (Kowalik 1991).
Metody
Podjêta w pracy problematyka zosta³a opracowana przede wszystkim na
podstawie wyników w³asnych badañ terenowych. Pomiary by³y wykonywane
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w interwa³ach miesiêcznych i trwa³y od pocz¹tku pó³rocza letniego roku hydrologicznego 1995 do koñca pó³rocza zimowego roku 1998. Mia³y charakter
monitoringu hydrochemicznego, którym objêto ³¹cznie 35 stanowisk pomiarowych usytuowanych w po³udniowo-wschodniej czêci delty Wis³y. Pomiary
hydrochemiczne wykonywano zarówno w ciekach o grawitacyjnym odp³ywie,
jak i wewnêtrznej (odwadnianej mechanicznie) sieci kana³ów melioracyjnych
polderów (ryc. 1), przy czym szczegó³owym rozpoznaniem objêto poldery w delcie Szkarpawy (Kobyla Kêpa i Grochowo) oraz w delcie Nogatu (Nowotki i Nowakowo). Ka¿dorazowo okrelano w³asnoci fizyczne wody (przewodnictwo
elektrolityczne i temperaturê) oraz chemiczne (odczyn, twardoæ i zawartoæ
podstawowych jonów). Wykorzystano tak¿e wyniki badañ przeprowadzonych
przez D¹browskiego (1998), a tak¿e materia³y archiwalne Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony rodowiska w Elbl¹gu.
Wyniki
W pasie przybrze¿nym, siêgaj¹cym do piêciu kilometrów w g³¹b delt Szkarpawy i Nogatu, stwierdzono wystêpowanie wód o sk³adzie chemicznym typowym dla zachodniego akwenu Zalewu Wilanego. Nale¿a³y one w klasyfikacji
wód naturalnych Alekina (1956) do typu trzeciego grupy sodowej klasy wód
chlorkowych (ClNaIII), w których zachodz¹ nastêpuj¹ce stosunki jonowe: rCl->
rNA+ i rHCO-3+rSO2-4< rCa2+ + rMg2+. Jednoczenie wody charakteryzowa³y
siê sk³adem jonowym opisanym szeregami kationów (rNa+>rCa2+>rMg2+>rK+)
i anionów (rCl->rHCO-3>rSO2-4) pozwalaj¹cym zaliczyæ je do wys³odzonych wód
morskich, za ze wzglêdu na wartoæ redniej mineralizacji (Mr.>1000 mg·dm-3)
zgodnie z klasyfikacj¹ Zajcewa i To³schina, zmodyfikowan¹ przez Kleczkowskiego (vide Macioszczyk 1987)  do wód s³abo s³onawych. Do najsilniej zmineralizowanych nale¿a³y wody odcinka ujciowego Wis³y Królewieckiej (Mr
= 1613 mg·dm-3) oraz kana³ów nadbrze¿nych polderów Grochowo (Mr = 1310
mg·dm-3), Nowotki (Mr = 1758 mg·dm-3) oraz Nowakowo (Mr = 1648 mg·dm-3)
pozostaj¹cych w zasiêgu ekwidystanty oko³o 1 km od linii brzegowej (ryc.1).
W pozosta³ej czêci obszaru badañ dominowa³y natomiast wody zaliczane do
typu III klasyfikacji Alekina (CCaIII), o strukturze jonowej opisanej wzorami:
rCl->rNa+, rHCO-3+rSO2-4<rCa2++rMg2+, wykazuj¹cej przewagê jonu chlorkowego nad siarczanowym (HCO-3>rCl->rSO2-4) oraz dominacjê jonu sodowego
nad magnezowym (rCa2+>rNa+>rMg2+>rK+). By³y to wody s³odkawe (akratopegi) o redniej mineralizacji od 500 do 1000 mg·dm-3. Sporód nich najni¿sz¹
mineralizacj¹ charakteryzowa³y siê wody ujciowego odcinka rzeki Elbl¹g (Mr
= 730 mg·dm-3), a tak¿e wody kana³ów po³udniowej czêci polderu Nowakowo
(Mr = 773 mg·dm-3).
Wody powierzchniowe wykazywa³y wy¿sz¹ mineralizacjê w pó³roczu letnim (VX). W ciekach by³a ona wy¿sza o 113%, a w sieci melioracyjnej polde-
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rów o 32% od wartoci notowanych w pó³roczu zimowym. Ma to zwi¹zek z okresowym wlewaniem siê wód morskich podczas wystêpuj¹cych zw³aszcza pod
koniec lata i wczesn¹ jesieni¹ (3/4 przypadków) piêtrzeñ sztormowych. Zwi¹zek statystyczny ³¹cz¹cy stê¿enie jonów chlorkowych w tych wodach z ich
ogóln¹ mineralizacj¹, wyra¿ony wspó³czynnikiem determinacji (R2) wynosi
0,989 (n = 312, a < 0,05) (Borowiak 2004).

Ryc. 1. Rozk³ad mineralizacji ogólnej (mg·dm-3) wód w ciekach delt Szkarpawy i Nogatu
w latach 19951998. Izoliniami zaznaczono przybli¿ony zasiêg wód o okrelonym
stopniu mineralizacji

Stwierdzono ponadto istotne ró¿nice w stopniu zmineralizowania wód polderowych w stosunku do powi¹zanych z nimi funkcjonalnie wód rzecznych.
Wody polderowe cechowa³y siê wiêksz¹ stabilnoci¹ sk³adu chemicznego, co
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wyra¿a³o siê m.in. mniejszymi wahaniami mineralizacji ogólnej (od 472 mg·dm-3
do 2584 mg·dm-3), przy czym najbardziej wyrównana mineralizacja (800 do
1100 mg·dm-3) charakteryzowa³a wody polderów delty Szkarpawy. Wyj¹tek
stanowi³a pó³nocno-wschodnia czêæ polderu Grochowo, gdzie dominowa³y
wartoci mineralizacji z przedzia³u od 1000 do 1400 mg·dm-3. W delcie Nogatu stopieñ mineralizacji wód sieci melioracyjnej wykazywa³ natomiast wyran¹ dwudzielnoæ. W jej czêci pó³nocnej najczêciej wystêpowa³y wody o mineralizacji od 900 do 1200 mg·dm-3, chocia¿ lokalnie (zw³aszcza w kana³ach
opaskowych u podnó¿a wa³u czo³owego Zalewu Wilanego1) przewa¿a³y wody
o mineralizacji znacznie wy¿szej  od 1700 do 2000 mg·dm-3. W po³udniowej
czêci polderów Nowakowo i Nowotki dominowa³y natomiast wody o mineralizacji od 500 do 800 mg·dm-3.
Mineralizacja wód rzecznych wykazywa³a wiêksze wahania, zw³aszcza
w odcinkach ujciowych (od 419 mg·dm-3 do 3199 mg·dm-3), a do najczêciej
obserwowanych wartoci nale¿a³y: w Wile Królewieckiej (6001000 mg·dm-3),
w Szkarpawie (500800 mg·dm-3), w Nogacie (400600 mg·dm-3), a w rzece
Elbl¹g (400800 mg·dm-3).
Dyskusja i wnioski
Struktura uk³adu hydrograficznego badanego obszaru, któr¹ tworz¹ uk³ady polderowe z³o¿one z obwa³owanych rzek o odp³ywie grawitacyjnym oraz
powi¹zane z nimi poldery, wywiera wp³yw na cechy chemiczne wód powierzchniowych. Zaobserwowane zró¿nicowanie mineralizacji wód, a tak¿e ich sk³adu chemicznego, czytelnie nawi¹zuje do funkcji pe³nionej przez te podstawowe elementy struktury, a tak¿e do warunków ich zasilania. Otwartoæ rzek
na potencjalne intruzje z Zalewu Wilanego oraz na dop³yw wód zarówno
z polderów, jak te¿ wy¿ej le¿¹cych fragmentów zlewni (w tym s¹siaduj¹cych
z delt¹ obszarów pojeziernych) sprawia, i¿ wykazuj¹ one nie tylko wy¿sze
wartoci maksymalnych stê¿eñ jonów pochodzenia morskiego, ale cechuj¹ siê
tak¿e znacznie wiêksz¹ od sieci melioracyjnej polderów zmiennoci¹ sk³adu
chemicznego. Najwiêksze zró¿nicowanie sk³adu chemicznego wody w rzece
Elbl¹g wynika z intensywnej wymiany wody w jej korycie, zwi¹zanej z du¿ym
(1500 km2) i znacznie wykraczaj¹cym poza granice delty obszarem alimentacji, a tak¿e ze znaczn¹ g³êbokoci¹ koryta (tor wodny) sprzyjaj¹c¹ szybkiemu
przemieszczaniu siê wód  zarówno w górê rzeki (intruzje wód morskich), jak
i w dó³ (odp³yw wód l¹dowych). Za wysokie zmineralizowanie wód Wis³y Królewieckiej oraz Szkarpawy odpowiedzialna jest natomiast struktura ich stoWa³ czo³owy Zalewu Wislanego  wa³ oddzielajacy polder nadbrze¿ny od Zalewu Wilanego.
1
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sunkowo niewielkich zlewni (odpowiednio 95,5 km2 i 726 km2), na któr¹ sk³adaj¹ siê przede wszystkim powierzchnie polderowe. Rzeki te zasilane s¹
w g³ównej mierze przez wody pochodz¹ce z sieci melioracyjnej, cechuj¹ce siê
wysok¹ mineralizacj¹ i du¿ym udzia³em jonów chlorkowych i sodowych
w strukturze jonowej (Borowiak 2004, 2007). Ponadto z uwagi na brak ci¹g³oci
w dop³ywie wód polderowych i wynikaj¹ce st¹d ich niewielkie przep³ywy s¹
one bardziej podatne na hydrochemiczne oddzia³ywanie Zalewu Wilanego.

Ryc. 2. Najczêciej rejestrowane typy chemiczne wód powierzchniowych w deltach Szkarpawy i Nogatu na tle infrastruktury hydrotechnicznej oraz historycznego rozwoju obszaru;
1. wody chlorkowo-sodowe, 2. wody wodorowêglanowo-wapniowe, 3. naturalny kierunek
odp³ywu wód, 4. wymuszony kierunek odp³ywu wód, 5. luza wa³owa nawadniaj¹ca zlokalizowana w strefie dominacji wód wodorowêglanowo-wapniowych, 6. luza wa³owa nawadniaj¹ca zlokalizowana w strefie domianacji wód chlorkowo-sodowych, 8. granice polderów
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Do podstawowych zadañ polderów nale¿y utrzymywanie w depresyjnej
czêci delty przestrzeni l¹dowej (gdy¿ w warunkach naturalnych wystêpowa³yby tu rodowiska lagunowe i bagienne), którego realizacja sta³a siê mo¿liwa zarówno dziêki odciêciu wewnêtrznej sieci melioracyjnej od bezporedniego kontaktu z wodami Zalewu Wilanego, jak te¿ intensywnemu odwadnianiu terenu. Obserwowanym efektem tych dzia³añ jest os³abienie stopnia transformacji sk³adu chemicznego wód tej sieci podczas trwania intruzji, przy jednoczesnym utrudnieniu procesu ich wys³adzania. Wyrazem tego jest wystêpowanie w obrêbie polderów ni¿szych sezonowych amplitud mineralizacji
ogólnej oraz wyt³umienie gwa³townych zmian stê¿eñ z miesi¹ca na miesi¹c,
przy notowanych równoczenie o blisko 30% wy¿szych minimalnych stê¿eniach jonów pochodzenia morskiego. Zwiêkszony udzia³ jonów chlorkowych
i sodowych, które to zjawisko ³¹czyæ nale¿y z zasilaniem sieci melioracyjnej
wodami m³odoreliktowej plejstoceñsko-holoceñskiej warstwy wodononej o zawartoci jonów chlorkowych do 2600 mg·dm-3 (Pietrucieñ 1983), obserwowany jest zw³aszcza w obrêbie intensywnie odwadnianych obszarów depresyjnych (Borowiak 2007).
Stwierdzone zró¿nicowanie cech chemicznych wód powierzchniowych w obrêbie samych polderów sk³ania do twierdzenia, ¿e w ich kszta³towaniu równie¿ istotn¹ rol¹ odgrywaj¹ lokalne uwarunkowania hydrograficzne, a proces
ich zasilania jest z³o¿ony. wiadczyæ o tym mo¿e niejednakowe w poszczególnych kana³ach polderowych tempo zmniejszania siê mineralizacji wód w miarê
oddalania siê od linii brzegowej. Zaznacza siê ta prawid³owoæ w pó³nocno-wschodniej czêci polderu Nowakowo, gdzie oddzia³ywanie wód chlorkowo-sodowych siêga wyranie dalej w g³¹b l¹du ni¿ w jego czêci pó³nocno-zachodniej (ryc. 2). Równie¿ w obrêbie polderu Grochowo zasiêg oddzia³ywania
wód pochodzenia morskiego siêga znacznie dalej w czêci pó³nocno-wschodniej ni¿ rodkowej, a nawet po³udniowo-wschodniej.
Wydaje siê, i¿ czynnikiem, który w zasadniczy sposób wp³ywa (poprzez
kszta³towanie warunków kr¹¿enia wody) na cechy chemiczne wód w obrêbie
wymienionych polderów jest struktura wewn¹trzpolderowej sieci melioracyjnej, a zw³aszcza zagêszczenie i konfiguracja kana³ów odwadniaj¹cych oraz
sposób ich powi¹zania z urz¹dzeniami hydrotechnicznymi (w tym stacjami
pomp i luzami nawadniaj¹cymi). Stacje pomp wymuszaj¹ bowiem kierunek
przep³ywu wody w poszczególnych kana³ach, a do specyfiki kana³ów polderowych znajduj¹cych siê w strefie brzegowej Zalewu Wilanego nale¿y prowadzenie wód niezgodnie z ogólnym spadkiem terenu, co ma zwi¹zek z przeprowadzonymi w XX w. pracami komasacyjnymi (ryc. 2). Tak wiêc w kana³ach
polderowych, których granicê zlewni wyznacza na znacznym odcinku wa³ czo³owy Zalewu Wilanego, a w których stacje pomp wymuszaj¹ niezgodny z naturalnym kierunek odp³ywu (tj. od Zalewu w g³¹b l¹du), wody wykazuj¹ znacznie wiêksze zmineralizowanie od tych, w których p³yn¹ one w kierunku prze-
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ciwnym (ryc. 1). Zjawisko to nale¿y ³¹czyæ z zasilaniem ich zlewni (obok dop³ywu atmosferycznego i podziemnego) pochodz¹cym z infiltracji brzegowej
wód zalewowych i rzecznych, bêd¹cym efektem po³o¿enia zwierciad³a wody
w kana³ach, zarówno poni¿ej poziomu morza, jak i poni¿ej zwierciad³a wody
w rzekach (£omniewski 1974; Pietrucieñ 1983; Kowalik 2001). Nap³yw wód
rzecznych na poldery jest dodatkowo intensyfikowany poprzez zabiegi irygacyjne, przy czym wielkoæ tego dop³ywu w sezonie wegetacyjnym jest porównywalna z wielkoci¹ zasilania atmosferycznego (Cebulak 1970). Tak wiêc za
szczególnie du¿y udzia³ jonów chlorkowych w strukturze jonowej wód pó³nocno-wschodniego fragmentu polderu Grochowo odpowiedzialna jest nie tylko
infiltracja brzegowa wód Zalewu Wilanego, ale tak¿e nap³yw wysoce zmineralizowanych wód ujciowego odcinka Wis³y Królewieckiej. Skutkiem tego
w delcie Szkarpawy wody typu chlorkowo-sodowego wystêpuj¹ powszechnie
na obszarach spolderyzowanych jeszcze w wieku XIX, a lokalnie nawet w wieku
XVIII. Analogicznie negatywnie na cechy chemiczne wód rodkowej czêci
delty Nogatu wydaje siê oddzia³ywaæ jego prawe i ma³o aktywne hydrologicznie ramiê ujciowe zwane Cieplicówk¹. Jednoczenie wody lewego ramienia
ujciowego Nogatu, a tak¿e wody rzeki Elbl¹g (o znacznie mniejszej mineralizacji) powoduj¹ wys³adzanie wód polderów Nowotki oraz Nowakowo w ich
po³udniowych czêciach. O ich roli wiadczy ograniczenie obszaru dominacji
wód chlorkowo-sodowych jedynie do najm³odszego fragmentu delty Nogatu,
zwanego niegdy Westwinkel, który jeszcze w latach 20. XX w. stanowi³ nieobwa³owane mokrad³a i trzêsawiska Zalewu Wilanego (Mantau 1930).
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Transformacja opadu w odp³yw w karpackich
zlewniach przy wykorzystaniu GUH
The transformation from rainfall into runoff in Carpathian watersheds using GUH

ABSTRACT: The transformation from rainfall into runoff in Carpathians
basins was investigated. The researches were performed in sixty-three basins,
where local floods occurred. The representative watersheds from Foothill
and Beskid region were separated. The investigations were performed in
representative watersheds. The Geomorphoclimatic Unit Hydrograph (GUH)
was used to study the transformation. The results indicated that watersheds
differ in terms of possibilities for transformation from rainfall into effective
rainfall as well as in terms of possibilities for transformation from effective
rainfall to runoff. As a result possibilities for the transformation from rainfall
into runoff in representative watersheds were similar. The results indicate
that Foothill and Beskid watersheds are equally susceptibility to local flood
occurrence.
S£OWA KLUCZOWE: lokalna powód, transformacja opadu w odp³yw.
KEY WORDS: local flood, transformation from rainfall into runoff.

Wprowadzenie
Najczêstsz¹ przyczyn¹ gwa³townych wezbrañ na ma³ych ciekach s¹ krótkotrwa³e intensywne opady deszczu (Parczewski 1960). Opady tego typu maj¹
charakter lokalny, a intensywny opad ograniczony jest do kilkunastu km2
(Parczewski 1960; Soja 1981). W strefie silnych opadów formowana jest fala
wezbraniowa, która ze wzglêdu na ma³¹ pojemnoæ koryta nie mieci siê w jego obrêbie i p³ynie ca³ym dnem doliny. Jest to fragment zlewni, gdzie wezbranie ma charakter lokalnej powodzi. Fala wezbraniowa przemieszcza siê i ulega stopniowej redukcji. Mo¿e to byæ spowodowane ograniczonym zasiêgiem
opadu (Szczêsny, Bojarski 2000), zwiêkszeniem retencji korytowej (Dobija,
Dynowska 1975) lub te¿ poszerzeniem dna doliny, które woda pokrywa niewielk¹ warstw¹, nie powoduj¹c wiêkszych strat. Ten fragment zlewni, w którym wezbranie mia³o charakter lokalnej powodzi, by³ obszarem, w którym
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prowadzono studia nad transformacj¹ opadu w odp³yw. Powierzchnia takiej
zlewni jest ma³a i w wiêkszoci przypadków nie przekracza 15 km2 (Bryndal
2006). Rozmiar i przebieg wezbrania uzale¿niony jest od parametrów opadu
(natê¿enie, czas trwania, suma) oraz parametrów fizjograficznych zlewni (Bajkiewicz-Grabowska, Mikulski 1999; Dynowska, Tla³ka 1982). Zlewnia poprzez
swoje w³aciwoci wp³ywa na mo¿liwoæ transformacji opadu w odp³yw (Dobija, Dynowska 1975; Soczyñska 1987). Ilociow¹ ocenê tych zdolnoci umo¿liwiaj¹ miêdzy innymi modele hydrologiczne. W artykule przedstawiono wyniki badañ nad mo¿liwociami transformacji opadu w odp³yw. Ilociowe okrelenie tych mo¿liwoci pozwoli³o oceniæ podatnoæ zlewni na wystêpowanie
gwa³townych wezbrañ spowodowanych przez krótkotrwa³e intensywne opady deszczu.
Materia³y i metody
Ocenê mo¿liwoci transformacji opadu w odp³yw prowadzono przy pomocy
geomorfoklimatycznego modelu odp³ywu. Zosta³ on opracowany pod koniec
lat siedemdziesi¹tych w Stanach Zjednoczonych i jest stosowany w warunkach polskich (Bubel i in. 1997; Wiêzik 1987; Ziemoñska, ¯elaziñski 1984).
Model ten obrazuje reakcjê zlewni na okrelonej wielkoci opad efektywny.
W modelu tym zmienn¹ charakteryzuj¹c¹ opad efektywny oblicza siê, korzystaj¹c z opracowanej w Stanach Zjednoczonych, a powszechnie stosowanej
w Polsce metody SCS (Górniaczek, Szturc 1987; Ozga-Zieliñska, Brzeziñski
1994). W metodzie tej opad efektywny uzale¿niony jest od sk³adu mechanicznego gleb, struktury u¿ytkowania ziemi, charakteru pokrywy rolinnej oraz
poziomu nawil¿enia zlewni (Ozga-Zieliñska, Brzeziñski 1994). Reakcje zlewni na ten opad przedstawia hydrogram, którego wspó³rzêdne uzyskuje siê
przy zastosowaniu odpowiednich wzorów (Wiêzik 1987). Badaniem objêto
szeædziesi¹t trzy zlewnie karpackie. Dla ka¿dej zlewni wyznaczono parametry fizjograficzne potrzebne do przeprowadzenia symulacji wezbrania przy
zastosowaniu przyjêtego modelu. By³y to powierzchnia  A (km2), d³ugoæ
maksymalna  L (km), wskaniki sieci rzecznej Hortona  Rb, Rl i powierzchni Strahlera  Ra, spadek koryta w przekroju zamykaj¹cym zlewnie  s, wspó³czynnik szorstkoci Manninga  n, rednica zastêpcza koryta  b (m) oraz
parametr CN. Przy obliczaniu parametrów korzystano z map topograficznych
1:25 000, zdjêæ lotniczych oraz wyników badañ terenowych. Parametr CN obliczano przy zastosowaniu programu komputerowego GEOM autorstwa
B. Wiêzika i W. Banacha (1993), opieraj¹c siê na analizie struktury u¿ytkowania ziemi oraz sk³adu mechanicznego gleb wystêpuj¹cych w zlewni. Korzystano z mapy gleb w skali 1:300 000. Wydzielone na mapie glebowej uziarnienie weryfikowano w oparciu o wyniki analizy uziarnienia poziomu akumula-

Transformacja opadu w odp³yw w karpackich zlewniach...

119

cji próchnicy, poniewa¿ jego sk³ad mechaniczny w znacznej mierze decyduje
o mo¿liwoci infiltracji wody opadowej podczas gwa³townych opadów deszczu
(Römkens 1995; S³upik 1973). Pobrano i przeanalizowano 110 próbek. Analizê próbek wykonano aparatem Analyzette 22 Compact firmy FRITCH (frakcje py³u i i³u), pozosta³e frakcje analizowano metod¹ sitow¹. Podzia³ na frakcje i grupy granulometryczne przyjêto za PTG-leb (Roczniki 1989). W przypadku rozbie¿noci pomiêdzy grup¹ granulometryczn¹ znaczon¹ na mapie
a wynikami uzyskanymi w wyniku analizy uziarnienia przyjmowano sk³ad
mechaniczny zgodny z wynikami przeprowadzonej analizy. Parametry fizjograficzne zlewni obliczano wed³ug wzorów powszechnie stosowanych w hydrologii (Bacik 2003; Przewodnik 1978). W zale¿noci od regionu fizyczno
-geograficznego, z którego pochodzi³y, zlewnie podzielono na pogórskie i beskidzkie. Analizê mo¿liwoci transformacji opadu w odp³yw prowadzono w nawi¹zaniu do wydzielonych z danej grupy zlewni reprezentatywnej. Za zlewnie reprezentatywn¹ uwa¿a siê tak¹, której parametry s¹ najbardziej podobne do zlewni typowej dla danego regionu. Zlewniê typow¹ opisuj¹ rednie
wartoci parametrów obliczonych dla grupy zlewni beskidzkich i pogórskich.
Wybór zlewni reprezentatywnej
Pos³uguj¹c siê analiz¹ skupieñ dla grupy beskidzkiej i pogórskiej, wybrano zlewniê reprezentatywn¹. Miar¹ podobieñstwa by³a odleg³oæ euklideso-

Ryc. 1a. Wydzielenie zlewni reprezentatywnych z grupy beskidzkiej
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Ryc. 1b. Wydzielenie zlewni reprezentatywnych z grupy pogórskiej

wa, a grupowania dokonano metod¹ najmniejszych wariacji (Statystyka...
2003). Zlewni¹ reprezentatywn¹ by³a ta, której odleg³oæ taksonomiczna ze
zlewni¹ typow¹ by³a w danej grupie najmniejsza. Reprezentatywn¹ dla regionu beskidzkiego jest zlewnia potoku Mochnaczka w Mochnaczce Wy¿nej.
Dla regionu pogórskiego reprezentatywna jest zlewnia potoku bez nazwy
w Grabownicy (ryc. 1).
Transformacja opadu ca³kowitego w opad efektywny
Ocenê mo¿liwoci transformacji opadu ca³kowitego w opad efektywny przeprowadzono przy wykorzystaniu metody SCS. Opis metody znajduje siê miêdzy innymi w pracach K. Banasika, S. Ignara (1983), S. Ignara (1979), M. OzgiZieliñskiej, J. Brzeziñskiego (1994). Wartoci parametrów potrzebnych do
obliczenia wartoci opadu efektywnego zawiera tab. 1.
Tab. 1. Charakterystyki zlewni reprezentatywnych potrzebnych do wyznaczenia opadu
skutecznego
Zlewnia
Mochnaczka
Potok bez nazwy w Grabownicy

Profil pomiarowy
Mochnaczka Wy¿na
Niebocko

CN
77,2
79,2

R
75
67

Sp
7,50
6,67

CN  bezwymiarowy parametr, R  potencjalna retencja zlewni, Sp  straty pocz¹tkowe
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Wartoci parametrów CN dla zlewni Mochnaczki i zlewni potoku w Grabownicy wynosz¹ odpowiednio 77,2 i 79,2. Potencjalne mo¿liwoci retencyjne
s¹ wy¿sze w zlewni beskidzkiej ni¿ w pogórskiej (tab. 1). Czas wyst¹pienia
opadu efektywnego zale¿y od relacji pomiêdzy sum¹ opadu atmosferycznego
a wielkoci¹ strat pocz¹tkowych (Sp). Straty pocz¹tkowe s¹ wy¿sze w zlewni
beskidzkiej. Dla zlewni reprezentatywnych przeprowadzono symulacjê, która pozwoli³a oceniæ, jaka czêæ opadu ca³kowitego zostanie zmieniona w opad
efektywny. Przyjêto za³o¿enie, ¿e dana zlewnia zosta³a w ca³oci objêta opadem, który trwa³ 180 minut, a jego natê¿enie wynosi³o 1 mm na 10 minut.
Za³o¿ono, ¿e przed wyst¹pieniem opadu w zlewni panowa³ przeciêtny poziom
nawil¿enia. Wyniki symulacji przedstawia ryc. 2. W zlewni pogórskiej potoku
bez nazwy w Grabownicy opad efektywny wyst¹pi³ po 60 min, a jego suma
wynios³a 1,6 mm. rednie natê¿enie wzrasta³o stopniowo od 0,024 mm/10 min
do 0,26 mm/10 min (ryc. 3). W zlewni Mochnaczki opad efektywny wyst¹pi³
po 70 min, a jego suma wynios³a 1,3 mm. rednie natê¿enie wzrasta³o od
0,026 mm/10 min do 0,22 mm/10 min (ryc. 3). Symulacja wskazuje, ¿e zlewnie reprezentatywne ró¿ni¹ siê pod wzglêdem mo¿liwoci transformacji opadu ca³kowitego w opad efektywny. W zlewni pogórskiej wiêksza czêæ opadu
ca³kowitego ulega transformacji w opad efektywny, wystêpuje on wczeniej,
a jego natê¿enie jest wiêksze ni¿ w zlewni beskidzkiej.

Ryc. 2. Transformacja opadu atmosferycznego w opad efektywny w zlewniach reprezentatywnych
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Ryc. 3. rednie natê¿enie opadu efektywnego w zlewniach reprezentatywnych;
pbn  potok bez nazwy

Transformacja opadu efektywnego w odp³yw
Ocenê transformacji opadu efektywnego w odp³yw przeprowadzono przy
zastosowaniu geomorfoklimatycznego modelu odp³ywu. Uwzglêdniono cechy
geomorfologiczne, wyra¿one w ilociowych wskanikach zlewni (tab. 2). Dla
ka¿dej zlewni reprezentatywnej, wyznaczono hydrogram, który obrazowa³
reakcjê zlewni na opad efektywny wynosz¹cy 1 mm w ci¹gu 1 godziny (ryc. 4).
Analiza hydrogramów jednostkowych pozwoli³a oceniæ przebieg transformacji opadu efektywnego w odp³yw.
Tab. 2. Charakterystyki zlewni reprezentatywnych potrzebnych do obliczenia
hydrogramu wezbrania
Zlewnia
Mochnaczka
Potok bez nazwy w Grabownicy

Profil pomiarowy Rb Rl Ra A L
b
n
s
Mochnaczka Wy¿na 3,9 2,6 3,0 11,6 5,3 4,3 0,06 0,013
Niebocko
4,3 2,7 2,7 8,3 5,3 3,5 0,05 0,007

Rb  wskanik bifurkacji, Rl  wskanik d³ugoci cieku, Ra  wskanik powierzchni zlewni, A  powierzchnia zlewni [km2], L  d³ugoæ maksymalna cieku [km], b  rednica zastêpcza koryta [m], n  wspó³czynnik szorstkoci Manninga, s  spadek dna koryta cieku

Symulacja wezbrania wskazuje, ¿e zlewnie inaczej reaguj¹ na ten sam opad
efektywny (ryc. 4). Podstawa hydrogramu jest taka sama, natomiast ró¿nice
wystêpuj¹ w czasie koncentracji oraz natê¿eniu przep³ywu maksymalnego.
Wynosz¹ one odpowiednio 10% i 17%. Wartoæ maksymalnego odp³ywu jednostkowego dla obu zlewni reprezentatywnych jest taka sama i wynosi
0,05 m3·s-1·km-2 (ryc. 4). Zatem mo¿liwoci transformacji opadu efektywnego
w odp³yw w odniesieniu do powierzchni 1 km2 s¹ bardzo podobne, na co wskazuj¹ takie same wartoci maksymalnego odp³ywu jednostkowego. Zlewnie reaguj¹ jednak nieco odmienn¹ dynamik¹ na taki sam opad efektywny, co widaæ w czasie koncentracji i kulminacji hydrogramów.
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Ryc. 4. Hydrogramy jednostkowe zlewni reprezentatywnych obrazuj¹ce reakcjê zlewni na
opad efektywny o rednim natê¿eniu 1mm/godz., tp  czas koncentracji, tb  czas trwania
wezbrania, Q  przep³yw maksymalny, q  maksymalny odp³yw jednostkowy

Transformacja opadu ca³kowitego w odp³yw
Przeprowadzona analiza wskaza³a, ¿e zlewnie reprezentatywne ró¿ni¹ siê
pod wzglêdem mo¿liwoci transformacji opadu ca³kowitego w opad efektywny. Mo¿liwoci transformacji opadu efektywnego w odp³yw s¹ bardzo podobne, choæ zlewnie nieco odmiennie reaguj¹ na ten sam opad efektywny. W koñcowym etapie badano, w jaki sposób zlewnie zareaguj¹ na taki sam opad ca³kowity. Przeprowadzono symulacjê wezbrania spowodowanego opadem o tych
samych parametrach jak poprzednio. By³ to trzygodzinny opad o rednim
natê¿eniu 6 mm/godz. Reakcjê zlewni przedstawiaj¹ hydrogramy na ryc. 5
i 6. W zlewni Mochnaczki rednie natê¿enie opadu efektywnego w drugiej
i trzeciej godzinie wynios³o odpowiednio 0,3 i 1,3 mm. Kulminacja wezbrania
nast¹pi³a po up³ywie 4,1 godz., a natê¿enie przep³ywu maksymalnego wynios³o
0,97 m3·s-1. Czas opadania wyniós³ 12,4 godz., a podstawa fali 16,5 godz. Objêtoæ fali wezbraniowej wynios³a 17 tys. m3, a maksymalny odp³yw jednostkowy 0,083 m3·s-1·km-2 (ryc. 5). W zlewni potoku w Grabownicy rednie natê¿enie opadu efektywnego w drugiej i trzeciej godzinie wynios³o odpowiednio
0,4 i 1,6 mm. Kulminacja fali mia³a miejsce po up³ywie 4,4 godz., a natê¿enie
przep³ywu maksymalnego wynios³o 0,98 m3·s-1. Czas opadania fali wyniós³
10,4 godz., a jej podstawa 14,8 godz. Objêtoæ fali wezbraniowej wynios³a 16,9
tys. m3, a maksymalny odp³yw jednostkowy 0,086 m3·s-1·km-2 (ryc. 6).
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Ryc. 5. Przebieg wezbrania w zlewni Mochnaczki spowodowany opadem o rednim natê¿eniu 6 mm/godz. 1 hydrogramy jednostkowe, 2  hydrogram ca³kowity, V  objêtoæ fali
wezbraniowej, q  maksymalny odp³yw jednostkowy

Ryc. 6. Przebieg wezbrania w zlewni potoku w Grabownicy spowodowany opadem o rednim natê¿eniu 6 mm/godz. Oznaczenia jak na ryc. 5

Transformacja opadu w odp³yw w karpackich zlewniach...
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Przebieg hydrogramów Mochnaczki i potoku bez nazwy w Grabownicy jest
podobny (ryc. 7). Zlewnie te podobnie reaguj¹ na ten sam opad (ryc. 6).

Ryc. 7. Zestawienie hydrogramów wezbrañ w zlewniach reprezentatywnych spowodowanych opadem o rednim natê¿eniu 6 mm/godz. Oznaczenia jak na ryc. 4, V  objêtoæ fali
wezbraniowej

Niewielkie ró¿nice wystêpuj¹ w czasie koncentracji oraz w podstawie hydrogramu. Nie przekraczaj¹ one jednak odpowiednio 7% i 11%. Maksymalny
odp³yw jednostkowy w zlewniach jest bardzo podobny, co mo¿e wskazywaæ,
¿e mo¿liwoci transformacji opadu w odp³yw w zlewniach, w których wyst¹pi³y gwa³towne wezbrania powoduj¹ce lokalne powodzie, s¹ bardzo podobne.
Podsumowanie
Przeprowadzona analiza pozwoli³a oceniæ mo¿liwoci transformacji opadu
w odp³yw w zlewniach, w których wyst¹pi³y gwa³towne wezbrania powoduj¹ce lokalne powodzie. Wyniki wskazuj¹, ¿e zlewnie reprezentatywne ró¿ni¹
siê miêdzy sob¹ zarówno pod wzglêdem mo¿liwoci transformacji opadu ca³kowitego w opad efektywny, jak równie¿ pod wzglêdem reakcji na ten opad.
Ró¿nice te znosz¹ siê i w efekcie zlewnie maj¹ podobne mo¿liwoci transformacji opadu w odp³yw. Uzyskane dla zlewni reprezentatywnych wyniki mo¿na z du¿ym prawdopodobieñstwem odnieæ do pozosta³ych zlewni, w których
wyst¹pi³y gwa³towne wezbrania powoduj¹ce powodzie. Mo¿na przypuszczaæ,
¿e zlewnie te s¹ w jednakowym stopniu podatne na wystêpowanie tego typu
zjawisk, niezale¿nie od regionu, w którym siê znajduj¹.
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Problemy ochrony przeciwpowodziowej
w dolinie rzeki Wieprz
Problems of flood protection in the Wieprz river valley

ABSTRACT: The paper presents issues of necessity of changes of the present
conception of the flood protection, mainly for hydrotechnical purposes, in the
Wieprz river valley. Necessity of adaptation flood protection activities to the
valley management and economic profitability was characterized. New
conception of the valley management, taking into account interests of the
users and unique natural environment, has been suggested.
S£OWA KLUCZOWE: wezbrania, ochrona przeciwpowodziowa, zagospodarowanie doliny.
KEY WORDS: floods, flood protection, management of the valley.

Wprowadzenie
Powodzie pojawiaj¹ce siê w ostatnich latach wykaza³y zawodnoæ dotychczasowego sposobu ochrony przeciwpowodziowej. W Polsce, mimo tych dowiadczeñ, zasadniczo nie zmieni³o siê podejcie s³u¿b odpowiedzialnych za
realizacjê ochrony przeciwpowodziowej. Plany zabezpieczeñ przeciwpowodziowych w dalszym ci¹gu zak³adaj¹ dzia³ania wy³¹cznie o charakterze technicznym: budowê wa³ów, du¿ych zbiorników retencyjnych, regulacjê rzek oraz
wycinkê drzew. Efekty tych zabiegów, oceniane na podstawie dotychczasowych powodzi, wskazuj¹, ¿e dzia³ania te (zabiegi hydrotechniczne) mog¹ ograniczyæ skutki ma³ych i przeciêtnych wezbrañ, natomiast s¹ zawodne podczas
du¿ych wezbrañ. Stosowane zabiegi stwarzaj¹ jedynie fa³szywe poczucie bezpieczeñstwa, a przez to zachêcaj¹ do zabudowy i inwestowania w dolinie.
W konsekwencji takich dzia³añ wydatki poniesione na zabezpieczenia oraz
straty powodziowe nie zmniejszaj¹ siê.
Nale¿y zadaæ pytanie, czy mo¿na wykluczyæ pojawianie siê powodzi rodkami technicznymi. Czy staæ nas na utrzymanie dotychczasowego systemu
ochrony przeciwpowodziowej? Dowiadczenia p³yn¹ce ze znacznie bogatszych
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krajów (m.in. USA, Niemcy, Francja) jednoznacznie wskazuj¹, ¿e nie! Koszty
realizacji i utrzymania przedsiêwziêæ zwi¹zanych z zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi o charakterze technicznym przekroczy³y mo¿liwoci finansowe najbogatszych krajów, a co najwa¿niejsze wykaza³y zawodnoæ stosowanego systemu ochrony. Rozpoczêto tam wdra¿anie programów o charakterze nietechnicznym, które ograniczaj¹ inwestowanie w dolinie. Promuj¹
zagospodarowanie doliny, zwiêkszaj¹ce jej retencjê, poprzez u¿ytkowanie terenów okresowo zalewanych jako ³¹ki i lasy ³êgowe. Koryto rzeczne powinno
mieæ charakter naturalny, z meandrami, starorzeczami, z drzewami na brzegu. Dowiedziono, i¿ ten sposób utrzymania doliny i rzeki spowalnia odp³yw
wód wezbraniowych, co zmniejsza kulminacjê fali wezbraniowej; ogranicza
zatem straty powodziowe (Przyjazna rodowisku ochrona przed powodzi¹,
2000).
Zarys warunków hydrograficznych doliny Wieprza
Wieprz jest rzek¹ II rzêdu, o d³ugoci 303,2 km i powierzchni dorzecza
10 415,2 km2. Odwadnia centraln¹ czêæ Roztocza i Wy¿yny Lubelskiej oraz
po³udniow¹ czêæ Polesia Lubelskiego i Niziny Mazowieckiej. Koryto rzeki
ma bieg krêty, z licznymi zakolami i meandrami, których maksymalna d³ugoæ dochodzi nawet do 1 km. Bezporednio przy rzece znajduj¹ siê liczne
starorzecza w ró¿nym stopniu zaroniêcia, czêciowo wype³nione wod¹. Zanikaj¹ce lub zupe³nie zaroniête starorzecza spotyka siê na dnie ca³ej doliny.
Rzeka wcina siê w terasê zalewow¹ na g³êbokoæ 1,5 m3,0 m, a jej szerokoæ
zmienia siê z kilku metrów w pocz¹tkowym odcinku, do 1015 m w rodkowym biegu i ponad 20 m w odcinku ujciowym. Koryto rzeki Wieprz ma przewa¿nie charakter naturalny, co jest wyj¹tkowe w skali europejskiej. Wraz
z dolin¹, stosunkowo ma³o przekszta³con¹ o ekstensywnym charakterze gospodarki rolnej, jest cennym przyrodniczo obszarem. W celu ochrony walorów
przyrodniczych i krajobrazowych doliny Wieprza powo³ano: Paw³owski Obszar Chronionego Krajobrazu, Nadwieprzañski Park Krajobrazowy, Obszar
Chronionego Krajobrazu Pradolina Wieprza, dolina Wieprza w okolicach
Zwierzyñca le¿y w Roztoczañskim Parku Narodowym. Fragment doliny rodkowego Wieprza zosta³ w³¹czony do systemu obszarów NATURA 2000, czêæ
doliny znalaz³a siê tak¿e w projekcie sieci ECONET, gdzie posiada status
krajowego korytarza ekologicznego oraz znajduje siê w bazie ostoi CORINE.
rednie miesiêczne przep³ywy rzeki Wieprz kszta³tuj¹ w pocz¹tkowym
odcinku na poziomie ~ 2 m3·s-1, w rodkowym ~16 m3·s-1 i w profilu ujciowym
~36 m3·s-1 (Michalczyk, Wilgat 1998). Wielkoæ odp³ywu i jego zmiennoæ sezonowa zale¿y g³ównie od warunków meteorologicznych. W okresach wieloletnich zasadnicze znaczenie dla kszta³towania siê odp³ywu ma wysokoæ
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zasilania atmosferycznego, za o zmianach sezonowych decyduj¹ tak¿e warunki termiczne. Niski odp³yw notowany jest podczas d³ugotrwa³ych okresów
bezopadowych, przypadaj¹cych najczêciej na miesi¹ce zimowe i letnie. Maksymalne wartoci wystêpuj¹ w czasie roztopów, które pojawiaj¹ siê w marcu
i kwietniu. Wezbrania trwaj¹ zazwyczaj kilkanacie dni, przy wysokich stanach prawie ca³a dolina zostaje zalana wod¹. W okresach letnich wezbrania
powodziowe po rozlewnych opadach zdarzaj¹ siê rzadko. Natomiast charakterystyczne s¹ lokalne gwa³towne wezbrania, które zwykle obejmuj¹ ma³e
powierzchnie.
Stosunkowo rzadko zdarzaj¹ siê d³ugie okresy wysokich stanów wód w dolinie Wieprza, które powoduj¹ wy³¹czenie z u¿ytkowania ³¹k i pól uprawnych. Z analizy danych IMGW stanów wód podziemnych i powierzchniowych
(Michalczyk 2001) wynika, ¿e takie przypadki mia³y miejsce w drugiej po³owie lat szeædziesi¹tych, na prze³omie lat osiemdziesi¹tych i pod koniec lat
dziewiêædziesi¹tych. Wówczas wysokie stany wód w dolinie i w rzece, spowodowa³y liczne podtopienia i zalania ni¿ej po³o¿onych czêci doliny.
Koncepcje i realizacja ochrony przeciwpowodziowej w dolinie
rzeki Wieprz
W celu ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Wieprz opracowano
w ostatnich latach 3 programy: Udro¿nienie koryta rzeki Wieprz od 131,600 km
(ujcie rzeki winki) do 182,100 km (jaz w Borowicy) (Piasecki 2001)  projekt zrealizowany w latach 20012004, inwestor RZGW w Warszawie, Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania zlewni rzeki Tymienicy, w tym dolnego Wieprza (Winiewski i in. 2002), zleceniodawca WZMiUZ
w Lublinie oraz Program ochrony przeciwpowodziowej Wieprza rodkowego
(Reszka 2002), zleceniodawca WZMiUZ w Lublinie. Cech¹ wspóln¹ tych programów by³o po³o¿enie nacisku na techniczne rodki ochrony przeciwpowodziowej. Zak³ada³y one regulacjê koryt rzecznych, ich pog³êbienie i poszerzenie, wycinkê drzew, budowê murów oporowych. Niestety, jest to ksi¹¿kowy,
st¹d uniwersalny, sposób poprawy sytuacji powodziowej, który przede
wszystkim prowadzi do przyspieszenia sp³ywu wód wezbraniowych. Nale¿y
zaznaczyæ, ¿e szybko przemieszczaj¹ce siê fale wezbraniowe s¹ bardziej strome, a przez to powoduj¹ zalanie wiêkszych obszarów, ni¿ fale p³askie wolno
przemieszczaj¹ce siê. Zwiêkszenie prêdkoci fali potêguje jej niszczycielsk¹
si³ê, co skutkuje wzrostem strat (przerwanie wa³ów, niszczenie budynków,
zerwanie mostów).
Sporz¹dzone projekty nie ogranicza³y zagospodarowania terenów zalewowych pod zabudowê (np. ogródki dzia³kowe w miecie Krasnystaw, budynki
mieszkalne i gospodarcze w Klarowie czy poni¿ej ujcia Tymienicy). W wiêk-
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szoci przypadków za³o¿enia te nie spotyka³y siê ze sprzeciwem w³adz lokalnych, które tym samym fundowa³y swoim bud¿etom coraz wiêksze nak³ady
na organizacjê zabezpieczeñ i wyp³atê szkód popowodziowych. Wskazaæ tu
nale¿y na wady w systemie ubezpieczeñ, które finansowo nie ró¿nicuj¹ ryzyka powstania strat, zatem zachêcaj¹ do inwestowania w miejscach zagro¿onych.
Zaprojektowane dzia³ania nie zlikwiduj¹ powodzi, bowiem okresowe wysokie stany wód w rzece i zalewanie doliny rzecznej jest naturaln¹ konsekwencj¹ warunków rodowiskowych. W planach przeciwpowodziowych nale¿y to uwzglêdniæ i stosowaæ zabiegi odpowiednie do sposobu zagospodarowania doliny rzeki Wieprz oraz ich ekonomicznej rentownoci. Nie mo¿na traktowaæ w podobny sposób odcinków rzeki, gdzie wystêpuje bezporednie nara¿enie ludzi oraz ich dobytku (obszary zabudowane w dolinie Wieprza zajmuj¹
niewielki fragment) z odcinkami rzek, w których brak jest zabudowy, a dominuj¹c¹ form¹ u¿ytkowania s¹ ³¹ki, lasy, z rzadka grunty orne. Ponadto programy te zak³ada³y przeciwdzia³anie jedynie wysokim stanom wody w rzece
i dolinie Wieprza, pominiêto ca³kowicie ich wp³yw na niskie stany wody. Przy
projektowaniu zabezpieczeñ przeciwpowodziowych nale¿y równie¿ uwzglêdniæ wysokie walory krajobrazowe, przyrodnicze, kulturowe i dydaktyczne doliny Wieprza.
Po³¹czenie technicznych i nietechnicznych sposobów ochrony
przeciwpowodziowej
Wdra¿ane projekty ochrony przeciwpowodziowej w dolinie Wieprza nie
odpowiadaj¹ wspó³czesnym sposobom rozwi¹zywania tych problemów (Bobiñski, ¯elaziñski 1996; Przyjazna rodowisku ochrona przed powodzi¹, 2000;
¯elazo, Popek 2002, Strony internetowe WWF ). W³adzom samorz¹dowym
i wojewódzkim przedstawiono alternatywn¹ metodê realizacji ochrony przeciwpowodziowej w dolinie Wieprza (Chmiel 2003; Chmiel, Staniec 2003). Podejcie to zak³ada³o okrelenie strategii wykorzystania doliny oraz wynikaj¹cego z tego sposobu ochrony przeciwpowodziowej (obecnie i w przysz³oci).
W strategii zagospodarowania doliny Wieprza uznano jako priorytet utrzymanie rolniczego jej charakteru  z dominacj¹ ³¹k i lasów, miejscami pastwisk
i pól uprawnych. W rolniczym u¿ytkowaniu powinny zostaæ zachowane dotychczasowe jej walory krajobrazowe i przyrodnicze: unikalny charakter koryta (zakola, meandry, siedliska dla ryb, ostoi dla ptactwa wodnego) i doliny
(starorzecza, torfowiska, lasy ³êgowe, grupy drzew). Wojewódzkie programy
gospodarcze powinny propagowaæ rekreacyjne wykorzystanie doliny  turystyka krajoznawcza, kajakarstwo, wêdkarstwo, agroturystyka, stanice wodne, pla¿e, k¹pieliska oraz rolnictwo o charakterze ekologicznym. Wa¿nym
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zadaniem powinno byæ opracowanie programu wykorzystania traw z ³¹k okresowo nieu¿ytkowanych rolniczo. Tereny zalewowe w planach zagospodarowania przestrzennego gmin powinny zostaæ wy³¹czone z zabudowy (bezwzglêdny zakaz zabudowy typu mieszkaniowego, dzia³kowego, ogrodzeñ itp.!).
Przyjêcie nakrelonych za³o¿eñ u¿ytkowania doliny Wieprza daje podstawê do opracowania koncepcji ochrony przeciwpowodziowej. Jako podstawowe
zadanie zaproponowano wykonanie map terenów zalewowych, z wyznaczeniem stref zagro¿eñ i przyk³adowymi sposobami ochrony przeciwpowodziowej:
A  najwy¿szego zagro¿enia, gdzie potrzeba natychmiastowych rozwi¹zañ
hydrotechnicznych ograniczaj¹cych zagro¿enie ¿ycia ludnoci oraz mienia
poprzez budowê mostów, dodatkowych przepustów, kana³ów ulgi, wa³ów,
udro¿nienie rowów melioracyjnych (np. miejscowoci Bo¿niewice, Zakalew,
Jeziorzany, Blizocin, Klarów, Krasnystaw),
B  redniego zagro¿enia, gdzie zabezpieczenia zlikwiduj¹ problemy, które powstan¹ w najbli¿szej przysz³oci (np. podmycia domów, dróg i mostów,
zabezpieczenie brzegów silnie erodowanych, osuwisk zboczy),
C  ma³ego zagro¿enia, dominuj¹ce tereny w dolinie Wieprza (odcinki dolin z przewag¹ ³¹k i lasów), gdzie w zasadzie nie przewiduje siê zabezpieczeñ
przeciwpowodziowych, wyj¹tkowo oczyszczanie koryta tylko z nielicznych
drzew, le¿¹cych w wodzie na ca³ej szerokoci koryta.
Realizacja tych za³o¿eñ wymaga pozyskiwania rodków finansowych, adekwatnych do realnego zagro¿enia powodziowego, zatem w pierwszej kolejnoci
na tereny zamieszka³e. Wa¿ny argument w realizacji inwestycji powinien stanowiæ jej koszt, który nie mo¿e byæ wy¿szy od wartoci obiektu chronionego.
Uwagi koñcowe
Przedstawione postulaty maj¹ na celu zwrócenie uwagi na potrzebê zmian
koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w dolinie Wieprza. Wskazuj¹ na mo¿liwoæ ograniczenia zagro¿enia powodziowego, uwzglêdniaj¹cego interesy
i wzajemne powi¹zania s³u¿b odpowiedzialnych za ochronê przeciwpowodziow¹
i ochronê rodowiska.
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Cechy fizykochemiczne wód opadowych
w Guciowie na Roztoczu

Physical and chemical properties of the precipitation waters in Guciów in the Roztocze region

ABSTRACT: Researches of chemical composition of precipitation waters
collected in Roztocze Scientific Station of Maria Curie-Sk³odowska University
in Guciów in the Roztocze region (South-Eastern part of Poland) were
conducted in 20052006. In the diurnal cycle 156 samples have been collected,
51 of which were taken from the snowfalls, and 105 from rainfall. Results of
researches indicate the majority of acid and slight acid rainfalls with low
concentration of dissolved ions. Chemistry of analyzed precipitation waters
is characterized by slightly changed chemical composition comparing with
values considered to be the natural ones.
S£OWA KLUCZOWE: zanieczyszczenia atmosferyczne, chemizm opadów.
KEY WORDS: atmospheric pollution, chemistry of precipitation.

Wprowadzenie
Ocena stopnia zanieczyszczenia atmosfery jest przedmiotem zainteresowania ró¿nych dziedzin naukowych. Wynika to z istotnego wp³ywu na zdrowie i mienie cz³owieka oraz degradacjê rodowiska substancji docieraj¹cych
do pod³o¿a (Juda-Rezler 2000; Bell, Treshow 2004). Substancje atmosferyczne pochodz¹ce z lokalnych i dalekich ognisk emisji przedostaj¹ siê do pod³o¿a
g³ównie w postaci opadu mokrego i suchego. Istnieje wiele propozycji dotycz¹cych techniki poboru opadów atmosferycznych do badañ sk³adu chemicznego (ró¿nice dotycz¹ g³ównie czasu ekspozycji receptora oraz charakteru
zbieranego opadu), których wybór rzutuje na uzyskane rezultaty (Turzañski
1991; Twarowski, Gendolla 1994; ¯elazny 1999). Jedn¹ z metod oceny stopnia zanieczyszczenia atmosfery jest zbieranie opadów do chwytaczy w cyklu
dobowym, tzw. opad ca³kowity (suchy + mokry). Jest to stosunkowo prosta
i tania metoda prowadzenia badañ o charakterze monitoringowym. Uzyskane w ten sposób informacje mog¹ s³u¿yæ do oceny: ³adunków zanieczyszczeñ
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docieraj¹cych do pod³o¿a, sezonowych zmian zanieczyszczeñ atmosferycznych,
rejestracji zjawisk ekstremalnych i identyfikacji ich przyczyn.
Porównywanie uzyskanych wyników i ich interpretacja jest jednak mo¿liwa dopiero w przypadku zastosowania metod analitycznych charakteryzuj¹cych siê wysok¹ powtarzalnoci¹, selektywnoci¹, niskimi limitami detekcji.
Dobrze spe³nia te warunki technika chromatografii jonowej, której dodatkow¹ zalet¹ jest wykonanie analizy kilkunastu jonów ze stosunkowo ma³ej objêtociowo próbki (nawet poni¿ej 1 ml). Pozwala to na okrelenie stosunków
jonowych w opadach o ró¿nym natê¿eniu, co przy wykorzystaniu klasycznych
metod analitycznych by³oby obarczone du¿ym b³êdem lub wrêcz niemo¿liwe.
Materia³ i metody
Chemizm wód opadowych na Roztoczu jest stosunkowo s³abo rozpoznany.
Informacje wskanikowe o odczynie wód opadowych i ich przewodnoci w³aciwej z pocz¹tku i koñca lat 80. XX wieku zosta³y przedstawione przez Jañca
(1997). Materia³ obejmowa³ kilkadziesi¹t próbek zebranych losowo z pojedynczych epizodów opadowych w obrêbie Roztocza Zachodniego. W pracy
Hryniewicz i Przybylskiej (1993) zaprezentowano wyniki badañ jonów z lat
19841987: SO42-, NO3- i NH4+. Badania by³y prowadzone w Tomaszowie Lubelskim w ramach europejskiej sieci pomiarowej EMEP.
W niniejszym opracowaniu sk³ad fizykochemiczny opadów atmosferycznych przedstawiono na podstawie próbek wody zbieranych w Roztoczañskiej
Stacji Naukowej UMCS w Guciowie na Roztoczu (ryc. 1). Obiekt po³o¿ony jest
w otulinie Roztoczañskiego Parku Narodowego, o stosunkowo ma³ej emisji
zanieczyszczeñ do atmosfery. Znaczne powierzchnie zajmuj¹ tu lasy, a rolnictwo cechuje ekstensywny sposób gospodarowania. Dominuj¹ce znaczenie
w kszta³towaniu warunków klimatycznych na tym obszarze maj¹ masy powietrza polarnego morskiego (ponad 66% czêstoci docieraj¹cych mas) oraz
powietrza polarnego kontynentalnego (oko³o 20% czêstoci docieraj¹cych mas),
mniejszy udzia³ maj¹ masy powietrza arktycznego i zwrotnikowego (Kaszewski i in. 2002). Warunki kszta³towania chemizmu wód opadowych determinuj¹ zatem masy powietrza nap³ywaj¹ce przy cyrkulacji zachodniej.
Wody opadowe zbierano w cyklu dobowym jako opad ca³kowity (suchy +
mokry) do zbiornika o rednicy 18 cm, wykonanego z chemicznie obojêtnego
na dzia³anie wody tworzywa (PE). Pojemnik do zbierania opadów umieszczono w ogródku meteorologicznym na wysokoci 1,5 m nad poziomem gruntu.
W latach 20052006 zebrano 156 próbek opadów atmosferycznych, w tym
105 w postaci deszczu i 51 niegu. Z pó³rocza zimowego pochodzi³o 90 próbek,
za letniego  66 próbek. Próbki przechowywano w lodówce, a nastêpnie transportowano do laboratorium Zak³adu Hydrografii UMCS w Lublinie celem
wykonania analiz.
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W próbkach wody opadowej oznaczano: odczyn i przewodnoæ elektrolityczn¹ w³aciw¹ (PEW) miernikiem InoLab 1 firmy WTW, zasadowoæ (ZAS)
wobec oran¿u metylowego metod¹ miareczkow¹ lub (i) fotometrycznie; stê¿enie anionów i kationów przy u¿yciu chromatografu jonowego firmy Metrohm
MIC 3; ogólny wêgiel organiczny (OWO), wskaniki tlenowe BZT5 i CHZTCr
spektrofotometrem Pastel UV firmy Secoman; krzemionkê fotometrycznie.
W toku analitycznym pos³ugiwano siê roztworami wzorcowymi firmy Merck
i Accustandard oraz materia³em certyfikowanym CRM RAIN-97. Przyjêto za³o¿enie, ¿e w ocenie stosunków jonowych odczyn wody bêdzie wskanikiem
aktywnoci/stê¿enia jonu H+(aq), za zasadowoæ w stosunkach wagowych
bêdzie interpretowana w sposób uproszczony, jako zawartoæ anionu HCO3-.
Z analizy chromatogramów wynika, i¿ w wodach opadowych wystêpuj¹ tak¿e
aniony S2- oraz kwasów organicznych (które ³¹cznie z HCO3- tworz¹ zasadowoæ).

Ryc. 1. Po³o¿enie obszaru badañ na tle podzia³u fizjograficznego (Cha³ubiñska, Wilgat
1954)
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Wyniki badañ
Jednym z podstawowych wskaników oceny zanieczyszczenia wód opadowych jest odczyn wody. W latach 20052006 rednia wartoæ pH obliczona
z przeliczenia pomierzonych wartoci na aktywnoæ/stê¿enie jonu H+(aq), a nastêpnie ponownie przeliczona na jednostki pH wynios³a 4,73. Skrajne wartoci
odczynu zawiera³y siê w zakresie 3,887,19 (tab. 1). Ponad 50% analiz wykazywa³o wartoci pH poni¿ej 5, za 75% poni¿ej 5,6  poziomu, który jest charakterystyczny dla opadów niezanieczyszczonych o naturalnym stê¿eniu CO2
w powietrzu. Zazwyczaj ni¿sze wartoci odczynu notowano w opadach nie¿nych ni¿ deszczowych oraz w opadach z pó³rocza zimowego. W próbkach o wysokiej sumie dobowych opadów odczyn wody przybiera³ wartoci najczêciej
w zakresie 56 jednostek pH.

Miano

rednia

Mediana

Minimum

Maksimum

Kwartyl
dolny

Kwartyl
górny

Odczyn
PEW w 25ºC
*PEWp w 25ºC
**ZAS
***OWO
CHZTCr
BZT5
SiO2
Na+
NH4+
K+
Ca+2
Mg+2
FClNO2BrNO3PO4-3
SO4-2

pH
mS·cm-1
mS·cm-1
mval·dm-3
mg·dm-3
mgO2·dm-3
mgO2·dm-3
mg·dm-3
mg·dm-3
mg·dm-3
mg·dm-3
mg·dm-3
mg·dm-3
mg·dm-3
mg·dm-3
mg·dm-3
mg·dm-3
mg·dm-3
mg·dm-3
mg·dm-3

4,73
25,8
20,9
<0,05
1,4
4,7
2,2
0,5
0,20
0,72
0,15
1,66
0,11
0,02
0,51
0,03
0,001
2,59
0,03
2,31

4,92
22,5
16,3
<0,05
1,3
4,4
2,0
0,4
0,12
0,53
0,11
0,73
0,06
0,01
0,34
0,01
0,001
2,04
<0,01
1,85

3,88
6,0
4
<0,05
<1,0
<2,0
<0,50
<0,1
0,05
0,04
<0,05
0,05
<0,05
<0,01
<0,1
<0,01
<0,001
0,22
<0,01
0,15

7,19
167
167
0,53
6,5
17,6
9,0
3,2
1,71
4,08
0,94
39,2
0,72
0,25
5,79
0,32
0,009
10,39
1,33
14,03

4,44
15,1
10,0
<0,05
1,2
3,5
1,5
0,3
0,07
0,31
0,05
0,42
0,037
0,006
0,20
<0,01
<0,001
1,15
0,01
1,26

5,62
31,2
25,4
0,06
3,0
6,4
2,8
0,6
0,24
0,97
0,18
1,31
0,108
0,022
0,61
0,03
0,002
3,67
0,03
2,83

Wspó³czynnik
zmiennoci
Odchylenie
standardowe

Wskanik

Tab. 1. Charakterystyczne wartoci cech fizykochemicznych wód opadowych w Guciowie
na Roztoczu z lat 20052006 (na podstawie oznaczeñ 156 próbek)

0,15
0,76
0,73
1,40
0,58
0,49
0,51
0,82
1,15
0,86
0,93
2,79
1,73
1,50
1,20
1,67
2,22
0,75
3,33
0,74

0,76
19,50
21,2
0,08
0,86
2,29
1,13
0,45
0,23
0,62
0,14
4,63
0,19
0,03
0,61
0,05
0,002
1,94
0,11
1,71

*PEWp  przewodnictwo elektrolityczne wody pomniejszone o wartoæ wynikaj¹c¹ z aktywnoci jonu H+(aq), **ZAS  zasadowoæ, ***OWO  ogólny wêgiel organiczny

Przewodnoæ elektrolityczna w³aciwa (PEW) wody jest wykorzystywana
do oceny sumarycznej zawartoci rozpuszczonych w niej jonów. W wodach
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opadowych zwi¹zek miêdzy tymi wskanikami jest czêsto stosunkowo s³aby,
co wynika z du¿ego przewodnictwa w³aciwego jonu H+(aq). Aby oceniæ poziom zmineralizowania wód opadowych, nale¿y wówczas pomniejszyæ pomierzon¹ wartoæ PEW o wartoæ uwzglêdniaj¹c¹ aktywnoæ jonu H+(aq) (Finlayson 1979, Janiec 1997). W badanych wodach po uwzglêdnieniu poprawki
zale¿noæ miêdzy PEW a sum¹ jonów oznaczonych analitycznie by³a wysoka
(ryc. 2). W analizowanym zbiorze danych zazwyczaj wartoci PEW by³y poni¿ej 50 mS·cm-1, ich poziom by³ nieco ni¿szy w opadach nie¿nych ni¿ deszczowych. Najwy¿sze wartoci notowano przewa¿nie w próbkach po ma³ym opadzie (<5 mm/dobê). Nale¿y zaznaczyæ, ¿e próbki pochodz¹ce z ma³ego opadu
dobowego by³y najbardziej nara¿one na przypadkowe zanieczyszczenia oraz
zmiany w okresie letnim, wynikaj¹ce zw³aszcza z parowania wody.
Typowa wagowa zawartoæ oznaczonych kationów nie przekracza³a ³¹cznie 5 mg·dm-3, z tego jony Ca+2 stanowi³y prawie 50%, jony amonowe 45%,
pozosta³e kationy mia³y niewielki udzia³. W próbkach wody opadowej o odczynie silnie kwanym i niskiej zawartoci g³ównych jonów wzrasta³ udzia³
jonu H+(aq).
£¹czna wagowa zawartoæ anionów nie przekracza³a z regu³y 10 mg·dm-3.
W wodach o pH poni¿ej 5 jony azotanowe i siarczanowe stanowi³y ponad 90%
sumy anionów. W próbkach o pH powy¿ej 5 ponad 90% stanowi³y jony NO3i SO42- oraz HCO3-. Jon chlorkowy mia³ przewa¿nie udzia³ poni¿ej 10%, za
pozosta³e PO43-, NO2-, Br-, F- mia³y udzia³ nieznaczny.
W niektórych próbkach stwierdzano tak¿e wysoki udzia³ jonów chlorkowych i sodowych rzêdu kilkunastukilkudziesiêciu % sumy wagowej jonów.
Stosunki wagowe Na+ i Cl- charakteryzowa³y siê wysokim wspó³czynnikiem
korelacji (ryc. 3). Wysokie ich stê¿enie identyfikowano zazwyczaj w opadach

Ryc. 2. Zwi¹zek miêdzy przewodnoci¹ elektrolityczn¹ w³aciw¹ wody a sum¹ jonów, PEWp
 przewodnictwo elektrolityczne wody pomniejszone o wartoæ wynikaj¹c¹ z aktywnoci
jonu H+(aq)
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wystêpuj¹cych przy nap³ywie wie¿ych mas powietrza pochodzenia morskiego.
Wody opadowe wykazywa³y wielojonowy i doæ zmienny typ hydrochemiczny. W wodach o odczynie poni¿ej 5 dominowa³y aniony NO3-, SO42-, czasami
Cl-, z kationów: Ca2+, NH4+, rzadziej Na+ i H+(aq) (ryc. 4). W wodach o odczynie powy¿ej 5 wród anionów przewa¿a³y jony NO3-, SO42- oraz HCO3-, czasami Cl-, za wród kationów dominowa³y jony Ca2+, NH4+, niekiedy Na+.
Sporód badanych trzech form azotu mineralnego najwy¿sze stê¿enia wykazywa³y jony azotanowe i amonowe przewa¿nie w zakresie 0,21 mgN·dm-3,
znacznie ni¿sze jonu azotynowego, zazwyczaj poni¿ej 0,01 mgN·dm-3. Jon
amonowy wystêpowa³ w wy¿szych stê¿eniach w okresie letnim ni¿ w próbkach z okresu zimowego.
Zawartoæ krzemionki w wodach opadowych nie przekracza³a zazwyczaj
1 mg·dm-3; przewa¿nie stê¿enia by³y na poziomie oko³o 0,5 mg·dm-3. Wêgiel
organiczny stwierdzany by³ w stê¿eniach nieprzekraczaj¹cych 4 mg·dm-3,
wskaniki biochemicznego i chemicznego zapotrzebowania na tlen badanych
wód przybiera³y wartoci BZT5 <3 mgO2·dm-3, CHZT <7 mgO2·dm-3.

Ryc. 3. Zwi¹zek miêdzy zawartoci¹ jonów chlorkowych i sodowych w wodach opadowych (mg·dm-3)

Zwi¹zek miêdzy badanymi wskanikami fizykochemicznymi dobrze obrazuje pogrupowanie ich przy wykorzystaniu analizy skupieñ (ryc. 5). Hierarchiczny wykres drzewkowy ma doæ wyrazist¹ strukturê, w której istniej¹ce
oddzielne ga³êzie mo¿na interpretowaæ jako zale¿ne od siebie cechy fizykochemiczne wód. Z wyodrêbnionych ga³êzi nale¿y zwróciæ uwagê na dobrze
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Opad deszczu 03.08.2006 - pH 4,4; S jonów 11,1 mg· dm-3; wiatr WS
-

NO3
46%

2_

SO4
42%

-

Cl
12%
ZAS 0 %

-

Na+
6%

+

H (aq)
29%

+

NH4
21%
Mg
3%

2+

+

K
3%

2+

Ca
38%

Opad deszczu 09.08.2006 - pH 5,3; S jonów 12,6 mg· dm-3; wiatr NW
-

NO3
30%

Cl10%
ZAS 33%

SO4227%
Na
6%

+

H (aq)
5% Mg2+
5%

+

+

NH4
37%

2+

Ca
43%

+

K
4%

Ryc. 4. Udzia³ procentowy anionów i kationów (mval·dm-3), obliczony dla przyk³adowego
opadu o odczynie kwanym i s³abo kwanym (ZAS  zasadowoæ)

znany w wodach opadowych zwi¹zek odczynu wody i zasadowoci oraz PEW
i stê¿enia jonu wapniowego. Wyranie wyodrêbnia siê równie¿ ga³¹ ze zgrupowaniem jonów Na+ i Cl- oraz NH4+, SO42- i NO3-.
Uwagi koñcowe
Kszta³towanie w³aciwoci fizykochemicznych wód opadowych zachodzi pod
wp³ywem naturalnych i antropogenicznych substancji kr¹¿¹cych w atmosferze. Wyniki badañ wód opadowych na Roztoczu wskazuj¹ na przewagê opadów kwanych i s³abo kwanych, jednak o stosunkowo niskiej zawartoci rozpuszczonych jonów. Sporód zwi¹zków o typowo antropogenicznym pochodzeniu najwy¿sze stê¿enia wykazywa³y jony NO3-, SO42- i NH4+. Ich obecnoæ
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Ryc. 5. Zwi¹zki miêdzy wybranymi wskanikami fizykochemicznymi w wodach opadowych (metoda aglomeracji Warda, odleg³oæ 1-r Pearsona)

w wodach mo¿na interpretowaæ jako efekt emisji zanieczyszczeñ o charakterze gazowym dalekiego zasiêgu oraz miejscowego kr¹¿enia.
Zawartoæ wapnia, magnezu oraz substancji organicznej i krzemionki
wskazywaæ mo¿e, oprócz czynnika antropogenicznego, na istotn¹ rolê czynnika biogeochemicznego (miejscowego) w kszta³towaniu chemizmu wód atmosferycznych. Przypuszczalnie wysokie stê¿enia jonów chlorkowych i sodowych
mog¹ wynikaæ z nap³ywu wie¿ych mas powietrza pochodzenia morskiego.
Badania cech fizykochemicznych wód opadowych w Guciowie na Roztoczu
wskazuj¹ na stosunkowo ma³e ich przekszta³cenie w odniesieniu do wartoci
uznawanych za naturalne.
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W³aciwoci hydrochemiczne wód
interstycjalnych osadów dennych zbiornika
Skomielno (Pojezierze £êczyñsko-W³odawskie)*
Hydrochemical properties of interstitial waters of bottom deposits of the Skomielno water body
(the £êczna-W³odawa Lakeland)

ABSTRACT: Hydrochemical properties of interstitial waters were analyzed
on the basis of some samples taken from the bottom deposits of the Skomielno
water body in the £êczna-W³odawa Lakeland. Researches of the bottom
deposits, conducted for the first time for that area, present their physicochemical properties. They are considered to be an explanation of the role of
biochemical processes taking place in the interphase: water-deposit. Water
body Skomielno represents the environment of anthropogenic changed lake.
S£OWA KLUCZOWE: osady denne nieskonsolidowane, wody interstycjalne.
KEY WORDS: non-consolidated bottom deposits, interstitial waters.

Wprowadzenie
Obieg pierwiastków w systemie jeziornym znacz¹co regulowany jest poprzez interakcje hydrochemiczne przebiegaj¹ce na granicy wodaosad denny. Kierunek i tempo tych przemian wynika przede wszystkim z potencja³u
oksydoredukcyjnego rodowiska, jego odczynu, temperatury, uwodnienia osadu, dynamiki wody jeziornej (Pasternak 1978). Do najwa¿niejszych procesów
regulowanych przez te czynniki nale¿y zaliczyæ: mineralizacjê, sorpcjê, desorpcjê, dyfuzjê, rozpuszczanie i wytr¹canie.
Powszechnie s¹ prowadzone badania geochemiczne ca³kowitej zawartoci
pierwiastków zdeponowanych w osadach dennych lub w wyodrêbnionych frakcjach. Mog¹ one jednak pos³u¿yæ jedynie do okrelenia potencjalnego stopnia
przemian biochemicznych, zachodz¹cych na granicy wodaosad denny. Poznanie zró¿nicowania hydrochemicznego wód toni jeziornej i interstycjalnych
daje mo¿liwoæ okrelenia aktualnego kierunku przemian cech fizykochemicznych wody na granicy faz, a poprzez to bilansowanie obiegu pierwiastków
(Woroniecka-Stasiak 1980; Ágoston-Szabó 2004; Cieliñski 2004).
* Opracowanie wykonane zosta³o w ramach projektu badawczego 2P04E00927.
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Charakterystyka obiektu badañ
Na obszarze Pojezierza £êczyñsko-W³odawskiego pierwsze rozpoznanie
w³aciwoci hydrochemicznych wód interstycjanych osadów nieskonsolidowanych (pó³p³ynnych) przeprowadzono w zbiorniku retencyjnym Skomielno
(ryc. 1). Obiekt ten powsta³ w latach 60. ubieg³ego wieku jako element systemu melioracyjnego Kana³u Wieprz-Krzna. Ogroblowaniem zamkniêto obszar

Ryc. 1. Zbiornik Skomielno i jego po³o¿enie na Pojezierzu £êczyñsko-W³odawskim
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82 ha, obejmuj¹cy jezioro o tej nazwie (30 ha) i przylegaj¹ce torfowisko. Pierwotne jezioro cechowa³o siê niewielkimi g³êbokociami: maksymaln¹  3,2 m,
redni¹ 1,6 m (ryc. 1), otoczone by³o kar³owatym lasem porastaj¹cym splejê
oraz szerokim pasem trzcin. Pojemnoæ jeziora wynosi³a wówczas oko³o
0,5 mln m3 (Wilgat 1954). Wed³ug za³o¿eñ projektowych pojemnoæ u¿yteczna zbiornika mia³a osi¹gn¹æ 1,2 mln m3 (Niedwied 1978). Lokalizacja zbiornika czêciowo na torfowisku wp³ynê³a na jego intensywne zarastanie. Obecnie zbiornik jest okresowo zasilany wodami z rzeki Wieprz i pe³ni funkcje
hodowlan¹ i rekreacyjn¹.
Materia³ i metody
Badania hydrochemiczne wód z osadu dennego i toni zbiornika Skomielno
przeprowadzono w marcu 2005 r. Wodê oraz osad pobrano w strefie litoralnej
przy zalegaj¹cej pokrywie lodowej. Osad denny nieskonsolidowany o mi¹¿szoci 80 cm pobrano w niezaburzonej strukturze próbnikiem Beekera firmy
Eijkelkamp. W miejscu poboru osadu warstwa wody wynosi³a oko³o 2,1 m.
Próbki wód interstycjalnych z osadów pozyskiwano poprzez wirowanie (z prêdkoci¹ oko³o 2000 obrotów/minutê) kolejnych 10 cm warstw o objêtoci 250 cm3.
W ten sposób otrzymywano z pojedynczej próbki 5080 cm3 wody, w której
elektrometrycznie oznaczono jej odczyn, przewodnoæ w³aciw¹ elektrolityczn¹ i potencja³ oksydoredukcyjny. Wodê jeziorn¹ oraz odwirowan¹ z osadów
filtrowano zestawem podcinieniowym przez s¹czek celulozowo-acetanowy
0,45 mm. W otrzymanym przes¹czu oznaczono: wêgiel organiczny (spektrofotometrycznie), zasadowoæ (miareczkowo) oraz chlorki, siarczany, azotany,
fluorki, ortofosforany, wapñ, magnez, sód, potas, jon amonowy metod¹ chromatografi jonowej (chromatograf MIC 3 firmy Metrohm). Oznaczenia kationów wykonano w próbkach zakwaszonych kwasem azotowym do pH ~2. Pozosta³¹ wodê poddano procesowi mineralizacji za pomoc¹ promieniowania UV
z dodatkiem H2O2 (Kabaciñski, Siepak 1997). W otrzymanej wodzie oznaczono metod¹ chromatografii jonowej azot organiczny jako azotany oraz fosfor
organiczny jako ortofosforany.
W toku analitycznym pos³ugiwano siê roztworami wzorcowymi produkowanymi przez firmê Merck i Accustandard oraz laboratoryjnym materia³em
odniesienia LMO CBE-WJ-03 woda z jeziora Hañcza.
Wyniki i dyskusja
Otrzymane wyniki reprezentuj¹ wody pobrane w strefie brzegowej z toni
wodnej zbiornika Skomielno i osadu dennego (ryc. 2). Wody zbiornika Sko-
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mielno charakteryzowa³y siê odczynem lekko zasadowym, mineralizacj¹ (wyliczon¹ z sumy jonów) na poziomie 350 mg·dm-3 i typem hydrochemicznym
HCO3-Ca. Wród anionów dominowa³ jon wodorowêglanowy  215 mg·dm-3,
chlorki i siarczany po oko³o 13 mg·dm-3, fluorki, azotany i fosforany wystêpowa³y w stê¿eniach nieprzekraczaj¹cych 0,2 mg·dm-3. Wród kationów wagowo przewa¿a³ jon wapniowy  59,4 mg·dm-3, magnez i sód po oko³o 9 mg·dm-3,
potas 3,4 mg·dm-3, jon amonowy 0,11 mg·dm-3.
Wody interstycjalne wykazywa³y odczyn lekko kwany i mineralizacjê
wynikaj¹c¹ z sumy jonów na poziomie 450500 mg·dm-3. Wród anionów dominowa³ jon wodorowêglanowy ponad 300 mg·dm-3, chlorki oko³o 10 mg·dm-3,
siarczany poni¿ej 1 mg·dm-3, stê¿enia pozosta³ych jonów nie przekracza³y
0,1 mg·dm-3. Wród kationów najwy¿sze stê¿enie mia³ jon wapniowy  powy¿ej 80 mg·dm-3, amonowy  oko³o 15 mg·dm-3, magnezowy i sodowy  na poziomie 6 mg·dm-3, potasowy za  5 mg·dm-3.
Uzyskany materia³ wskazuje na du¿e zró¿nicowanie hydrochemiczne miêdzy wodami toni zbiornika i osadów dennych (ryc. 2, 3). Odczyn wód interstycjalnych by³ prawie o jednostkê ni¿szy ni¿ wód jeziornych; wody z jeziora
mia³y odczyn lekko zasadowy (~7,7), a wody z osadu dennego s³abo kwany
(~6,8). Przewodnoæ elektrolityczna w³aciwa by³a wy¿sza w wodach z osadu
o oko³o 70% od wody zbiornika. Na tak du¿e zró¿nicowanie wp³ywa³y znacznie wy¿sze zawartoci jonów amonowych, wapniowych oraz wodorowêglanowych. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e w osadach dennych zachodzi³y procesy rozk³adu materii organicznej, które wp³ywa³y na znaczny wzrost stê¿enia jonów
amonowych i wodorowêglanowych (byæ mo¿e tak¿e siarczkowych oraz kwasów organicznych, które ³¹cznie z HCO3- oznaczono jako zasadowoæ). Wskazuje na to wartoæ potencja³u oksydoredukcyjnego wód odwirowanych z osadu, bêd¹ca na poziomie minus kilkanaciekilkadziesi¹t mV. Procesy biochemiczne o charakterze redukcyjnym zachodz¹ce w organicznych osadach jeziornych powodowa³y tak¿e zanik jonów siarczanowych i azotanowych w wodach osadów.
W przypadku sk³adników o charakterze mineralnym zawartoæ chlorków,
fluorków, magnezu i sodu by³a nieco ni¿sza w wodach interstycjalnych ni¿
w toni. Mo¿e to wskazywaæ na mo¿liwoæ poch³aniania przez osad denny jonów z wód zbiornika. Natomiast w przypadku wapnia i potasu notowano odwrotn¹ relacjê, co sugerowaæ mo¿e przewagê procesów uwalniania pierwiastków z osadów do wód zbiornika.
W wodach pó³p³ynnego osadu notowano znacznie wy¿sze stê¿enia azotu,
fosforu i wêgla organicznego w stosunku do wód zbiornika. Taki schemat ma
zw³aszcza istotne znaczenie w przypadku fosforu, pierwiastka o szczególnej
roli w eutrofizacji wody. W zbiorniku wodnym ulega on bowiem nie tylko
kumulacji, ale i ponownemu w³¹czeniu do obiegu. Badania wód interstycjalnych z jeziora Goci¹¿, pobranych z powierzchniowych warstw osadu, wska-
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Ryc. 2. Stê¿enie wskaników fizykochemicznych w wodach toni i osadach nieskonsolidowanych zbiornika Skomielno, marzec 2005 r. (PEW  przewodnoæ elektrolityczna w³aciwa
µS·cm-1 w 20oC, WO  wêgiel organiczny)
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zuj¹ na jego sezonowe zmiany (Kentzer 2001). Du¿e zmiany stê¿eñ fosforu
w wodach naddennych i interstycjalnych mia³y miejsce zw³aszcza w okresach
mieszania wód.

Ryc. 3. Zró¿nicowanie zawartoci poszczególnych wskaników pomiêdzy wodami zbiornika
(wartoæ 1) a wodami interstycjalnymi osadów nieskonsolidowanych

Uwagi koñcowe
Przeprowadzone wstêpne rozpoznanie hydrochemiczne wód pozyskanych
z osadu dennego zbiornika Skomielno oraz z jego toni wykaza³y znaczne zró¿nicowanie stê¿eñ badanych wskaników. Najwy¿sze zmiany, wyra¿one stosunkiem zawartoci wskanika w wodzie zbiornika do zawartoci w wodach
interstycjalnych, dotyczy³y jonu amonowego, azotu i fosforu organicznego 
wielokrotny wzrost w osadzie oraz jonu siarczanowego i azotanowego  wyrany spadek.
Uzyskane wyniki wskazuj¹ na istotn¹ rolê procesów biochemicznych zachodz¹cych w interfazie wodaosad w ekosystemie jeziornym. Procesy te wp³ywaj¹ na kszta³towanie równowagi substancji kr¹¿¹cych pomiêdzy wodami
jeziornymi a wodami osadu dennego.
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Sztuczne zbiorniki w Polsce na po³udnie od linii
zasiêgu zlodowacenia ba³tyckiego
Artificial water bodies in Poland south of the maximum limit of the Baltic Glaciation

ABSTRACT: The aim of the paper was to determine the area occupied by
artificial water bodies in a region devoid of lakes, i.e. south of the maximum
limit of the Baltic Glaciation. On the basis of the planimetric measurements
in basic fields provided by hydrographic maps at a scale of 1 :50 000, it was
established that they covered 0.47% of the study area. Thus, the mean
percentage of the area occupied by artificial water bodies was relatively lower
than that of the lakes (0.90%). The results obtained invite a similar analysis
to be made in the lakelands in the north of Poland. Then it will be known to
which extent the human activity determined such changes in the whole
Poland.
S £OWA KLUCZOWE : limnologia, sztuczne zbiorniki wodne, przestrzenne
zró¿nicowanie ich rozmieszczenia.
KEY WORDS: limnology, artificial water bodies, spatial differences.

Ostatnie zlodowacenie zostawi³o swoiste piêtno. Widaæ to dobitnie miêdzy
innymi w stopniu jeziornoci. Otó¿ na pó³noc od linii wyznaczaj¹cej maksymalny zasiêg zlodowacenia ba³tyckiego jest 6789 jezior o powierzchniach powy¿ej 1 ha. Na po³udnie za od niej jedynie 292. Stanowi to odpowiednio 95,88%
i 4,12% ich ³¹cznej liczby oraz 98,49% i 1,51% ich ³¹cznej powierzchni. Jeszcze bardziej wyranie uwidacznia siê to w zasobach wodnych. Otó¿ na po³udnie od linii zasiêgu zlodowacenia ba³tyckiego misy jezior gromadz¹ tylko
0,7% zasobów ca³kowitych w Polsce (Choiñski 1995a). Ow¹ dwudzielnoæ kraju
pod wzglêdem jeziornoci dobitnie obrazuje mapka autorstwa S. Majdanowskiego (1954). Okrelona wówczas rednia jeziornoæ dla Polski wynosi³a
1,016%, przy czym dla strefy pó³nocnej  pojeziernej 2,676%, za dla strefy
po³udniowej by³a to ju¿ wielkoæ ladowa, tj. 0,035%. Okrelona po kilkudziesiêciu latach jeziornoæ (Choiñski 1995b) ró¿ni siê od ustaleñ S. Majdanowskiego (1954) i wynosi: dla ca³ego kraju 0,90%, dla strefy pojezierzy 2,39%
i dla po³udniowej czêci kraju tylko 0,02%. Jak napisa³ cytowany wy¿ej autor
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Brak jezior w strefie po³udniowej zastêpuj¹ w pewnym sensie sztuczne zbiorniki wodne, ale nawet po w³¹czeniu wszystkich tych sztucznych zbiorników
(oko³o 35 293 ha) powierzchniowy udzia³ wód stoj¹cych wzrós³by zaledwie do
0,22%. Ró¿nice w procentowym udziale jezior miêdzy tymi strefami s¹ wiêc
ogromne. Powszechnie znanym faktem jest to, i¿ powierzchnie jezior ulegaj¹
szybkiemu zmniejszaniu. Widaæ to wyranie po ubytku liczby jezior, jeli porówna siê je z Katalogiem jezior Polski (1954)  9296 oraz z Katalogiem jezior
Polski A. Choiñskiego (1991a, b, 1992)  7081. Z kolei liczba i ³¹czna powierzchnia zbiorników sztucznych stale ronie. Jakie s¹ zatem obecne proporcje miêdzy powierzchni¹ jezior le¿¹cych na pó³noc od linii ostatniego zlodowacenia a sztucznymi zbiornikami po³o¿onymi na po³udnie od tej linii?
Uzyskanie odpowiedzi na to pytanie stanowi cel poni¿szej pracy. Przy czym
samo okrelenie ³¹cznej powierzchni zbiorników wodnych nale¿y odnieæ do
roli wyznacznika, jak¹ spe³nia wskanik jeziornoci.
Jako obszar do analizy powy¿szego zagadnienia, tj. w odniesieniu do zbiorników sztucznych, wybrano strefê na po³udnie od linii zasiêgu zlodowacenia
ba³tyckiego, co w przybli¿eniu pokrywa siê z dorzeczem Odry i Wis³y. Materia³ami, które pos³u¿y³y do obliczeñ, by³y mapy hydrograficzne Polski w skali
1:50 000 oraz mapy topograficzne równie¿ w tej skali (edycja obu podk³adów
kartograficznych w wiêkszoci mia³a miejsce po roku 2000). Dorzecze Odry
na po³udnie od linii zasiêgu ostatniego zlodowacenia pokrywa ca³kowicie lub
czêciowo 227 map w tej skali. G³ównie s¹ to mapy hydrograficzne. Zaledwie
kilka procent analizowanej powierzchni nie ma jeszcze opracowanych tych
map i w powy¿szym przypadku uzupe³nienie stanowi³y mapy topograficzne.
Dotyczy to kilku arkuszy w województwie opolskim oraz ³ódzkim.
W odniesieniu do analogicznego obszaru dorzecza Wis³y sytuacja jest nieco inna. Strefê tê bowiem pokrywa czêciowo lub ca³kowicie a¿ 485 map w skali
1:50 000, przy czym powierzchnie województw: l¹skiego, wiêtokrzyskiego
i ma³opolskiego, posiadaj¹ pe³ne pokrycie map hydrograficznych; województwa: lubelskie i ³ódzkie  czêciowe, za w pozosta³ych nie by³o jeszcze wykonane kartowanie hydrograficzne. Tym samym udzia³ map topograficznych
u¿ytych do analizy w przypadku dorzecza Wis³y jest znacznie wiêkszy ni¿
w dorzeczu Odry.
W celu okrelenia powierzchniowego udzia³u zbiorników okrelono ich wielkoæ w obrêbie pól podstawowych, którymi by³y wspomniane mapy w skali
1:50 000. Ich powierzchnie obejmuj¹ oko³o (w zale¿noci od szerokoci geograficznej) 330 km2. Ustalenie ³¹cznej powierzchni sztucznych zbiorników
wodnych stanowi³o podstawê do przyporz¹dkowania danej wielkoci rodkowi pola i nastêpnie do interpolacji izolinii. Jeli chodzi o ograniczon¹ powierzchniê zbiorników, jak¹ uwzglêdniono, to przyjêto zasadê, ¿e obliczane s¹ wszystkie zbiorniki wskazuj¹ce na charakter antropogeniczny, które znajduj¹ siê
na danej mapie. W przypadku map w skali 1:50 000 s¹ to obiekty o powierzchni
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nieco mniejszej ni¿ 1 mm2, tj. maj¹ce powierzchnie rzeczywiste mniejsze od
0,25 ha. Powierzchnie zbiorników ma³ych, tj. tych, które mia³y na mapie do
kilkunastu mm2, obliczono za pomoc¹ przezroczystej kalki milimetrowej. Te
wiêksze natomiast obliczono za pomoc¹ planimetru. W obrêbie dorzecza Odry
pomiarów dokona³ A. Choiñski (2006), natomiast powierzchnie dorzecza Wis³y opracowano na podstawie obliczeñ autora i M. W¹sowicza (2007).
Zakwalifikowanie niektórych zbiorników jako antropogenicznych by³o
w niektórych przypadkach problematyczne. I tak starorzeczy nie zaliczano
do zbiorników sztucznych. Jednak w przypadku ich przekszta³cenia w stawy
hodowlane traktowano je jako zbiorniki antropogeniczne. Innym problemem
by³y zbiorniki retencyjne, których powierzchnie w zale¿noci od stopnia wype³nienia ich mis wod¹ s¹ bardzo zró¿nicowane. W powy¿szym przypadku
przyjmowano powierzchniê odpowiadaj¹c¹ redniemu stanowi wód. Zastosowano dwa warianty przedzia³ów wartoci wyra¿onych w procentach. Pierwszy nawi¹zuje do zastosowanego przez S. Majdanowskiego (1954)  ryc. 1.
Umo¿liwia to bezporednie przyrównanie Polski pó³nocnej i po³udniowej 
ryc. 2. Wariant drugi ma przedzia³y z dolnego zakresu wartoci o znacznie
mniejszym rozstêpie  ryc. 3. Podyktowane to by³o tym, i¿ uzyskane wartoci

Ryc. 1. Jeziornoæ Polski wg Majdanowskiego (1954)
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wyra¿one w procentach s¹ mniejsze, ni¿ te, które zosta³y wczeniej obliczone
dla Polski pó³nocnej. W poni¿szej analizie uwzglêdniono sztuczne zbiorniki
o powierzchni mniejszej ni¿ 1 ha. Nale¿y zadaæ zatem pytanie: czy nieuwzglêdnienie oczek w przypadku okrelenia jeziornoci jest istotne, jeli chodzi o wynik koñcowy. A. Choiñski (1999) oceni³ liczbê oczek w strefie objêtej zasiêgiem zlodowacenia ba³tyckiego na ponad 82 tys. Jeli za³o¿ymy, ¿e oczko zajmuje rednio 0,5 ha, to ³¹czna powierzchnia oczek wyniesie oko³o 41 tys. ha.
Wielkoæ ta stanowi 14,6% ca³kowitej powierzchni jezior wiêkszych ni¿ 1 ha.
W odniesieniu do strefy le¿¹cej na po³udnie od linii zasiêgu zlodowacenia ba³tyckiego wielkoæ ta jest jednak ladowa z uwagi na dalece posuniêty proces
zaniku oczek.

Ryc. 2. Udzia³ procentowy sztucznych zbiorników wodnych na po³udnie od linii zasiêgu
zlodowacenia ba³tyckiego  przedzia³y zgodne z przyjêtymi przez Majdanowskiego (1954)
 ryc. 1

Powierzchnia dorzecza Odry na po³udnie od linii ostatniego zlodowacenia
zosta³a okrelona na 58 618,6 km2. Stanowi to 18,75% powierzchni kraju.
W jej obrêbie ³¹czna powierzchnia sztucznych zbiorników wodnych zosta³a
oszacowana na 402,06 km2. Daje to 0,69% pokrycia obszaru sztucznymi zbiornikami. Analogiczny zasiêg dorzecza Wis³y ma powierzchniê 139012,8 km2,
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Ryc. 3. Udzia³ procentowy sztucznych zbiorników wodnych na po³udnie od linii zasiêgu
zlodowacenia ba³tyckiego  mniejszy rozstêp wartoci z dolnego zakresu w porównaniu
z wydzieleniami na ryc. 1 i 2

co stanowi 44,5% powierzchni Polski. £¹czna powierzchnia sztucznych zbiorników wodnych w jego granicach zosta³a okrelona na 524,85 km2, co daje
0,38% udzia³u w powierzchni ca³kowitej. Obszar zachodniej czêci kraju jest
zatem znacznie bardziej bogaty w sztuczne zbiorniki wodne w porównaniu
z czêci¹ wschodni¹. £¹cznie obszar na po³udnie od linii ostatniego zlodowacenia zajmuje 197 631,4 km2, wystêpuj¹ tu sztuczne zbiorniki, które zajmuj¹
926,91 km2, co daje wskanik pokrycia obszaru sztucznymi zbiornikami wodnymi wynosz¹cy 0,47%. Jest to zatem wielkoæ dalece istotna w odniesieniu
do redniej jeziornoci Polski.
Liczbê sztucznych zbiorników wodnych na analizowanym obszarze mo¿na
szacowaæ na kilkanacie tysiêcy. Niekiedy ich koncentracja jest tak du¿a, i¿
mo¿na j¹ porównaæ do obszarów pojeziernych w Polsce pó³nocnej. W zwi¹zku
z tym pojawiaj¹ siê takie okrelenia, jak np. pojezierze antropogeniczne.

154

Adam Choiñski

U¿yte ono zosta³o przez L. Kozackiego (1980) w odniesieniu do £uku Mu¿akowskiego, gdzie powsta³o ponad 100 zbiorników zwi¹zanych z wg³êbn¹ i odkrywkow¹ eksploatacj¹ wêgla brunatnego. W efekcie tego powsta³y obni¿enia o genezie zapadliskowo-wyrobiskowej i wyrobiskowej. Podobnie A.T. Jankowski (1999) u¿ywa pojêcia pojezierze antropogeniczne, lecz w tym przypadku odnosi siê ono do zbiorników wodnych na obszarze górnol¹skim. S. Czaja (1999) wyró¿ni³ na obszarze konurbacji katowickiej zbiorniki: zaporowe,
zapadliskowe, wyrobiskowe i przemys³owe, a ich liczbê okreli³ na 1188.
Na ryc. 4 przedstawiono przyk³adowe zmniejszenia arkuszy map w skali
1:50 000, na których s¹ wyj¹tkowo du¿e udzia³y procentowe lub liczne zgrupowania zbiorników. W odniesieniu do powierzchni danego arkusza wynosz¹
one: Milicz  6,5%, Jutrosin  3,9%, Pszczyna  13,7%, Owiêcim  3,9%,
Wodzis³aw l¹ski  3,7%, Warta  10,9%. Powy¿sze wartoci wskazuj¹ dobitnie, ¿e w pewnych strefach udzia³ zajmowanej powierzchni przez sztuczne
zbiorniki dorównuje obszarom pojeziernym o najwiêkszej jeziornoci. Potwierdza to tak¿e zestawienie sztucznych zbiorników o najwiêkszych powierzchniach. Wystarczy wymieniæ np. takie jak: Czorsztyñski, Dobczycki, Gocza³kowicki, Jeziorsko, Otmuchowski, Nyski, Ro¿nowski, Siemianowski, Soliñski,
Sulejowski, Turawski, Zegrzyñski, ¯ywiecki. Powierzchnie ich s¹ porównywalne z najwiêkszymi polskimi jeziorami.
Podjêta analiza wskazuje, i¿ odsetek ³¹cznej powierzchni zbiorników wodnych w odniesieniu do obszaru na po³udnie od linii wyznaczaj¹cej maksymalny zasiêg zlodowacenia ba³tyckiego wynosi 0,47%. Jest wiêc porównywalny
ze stopniem jeziornoci Polski, który wynosi 0,90%. £¹czna powierzchnia zbiorników na analizowanym obszarze zosta³a okrelona na 926,91 km2. Dodaæ
nale¿y, ¿e tak¿e w strefie pojezierzy, a wiêc objêtej zasiêgiem ostatniego zlodowacenia, znajduje siê wiele zbiorników sztucznych. W ca³kowitym bilansie
kraju nale¿y zatem uwzglêdniæ te obszary.
Wiek zbiorników sztucznych jest bardzo ró¿ny. Te najstarsze, czêsto zgrupowane w zespo³ach, pochodz¹ z okresu redniowiecza. Doskona³ym przyk³adem s¹ stawy milickie, za³o¿one przez cystersów w XIV w.
Wypadkowa tendencja zmian powierzchni jezior jest jednoznaczna, tzn.
nastêpuje jej konsekwentne zmniejszanie wraz z up³ywem czasu. Nowych
jezior praktycznie nie przybywa. W przypadku sztucznych zbiorników ma
miejsce sytuacja odwrotna, tzn. przyrost ich powierzchni jest znacznie wiêkszy ni¿ ubytek. W najbli¿szej przysz³oci trend ten bêdzie siê zapewne utrzymywa³. Jako przyk³ad tego stanu rzeczy mo¿na podaæ plan budowy urz¹dzeñ
ma³ej retencji w województwie wielkopolskim (Program... 2005). Otó¿ do 2015
roku przewiduje siê budowê 62 nowych zbiorników dolinowych (o ³¹cznej powierzchni 4868 ha), podpiêtrzenie 48 jezior (co pozwoli uzyskaæ now¹ powierzchniê 3023 ha), utworzenie 282 nowych stawów wiejskich (³¹czna powierzchnia 629 ha) oraz utworzenie 230 budowli piêtrz¹cych. W wyniku po-
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Ryc. 4. Wybrane przyk³ady map w skali 1:50 000 z du¿ymi procentowymi udzia³ami powierzchniowymi zbiorników lub ich du¿¹ liczb¹; A  Milicz, B  Jutrosin, C  Pszczyna,
D  Owiêcim, E  Wodzis³aw l¹ski, F  Warta
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wy¿szych dzia³añ nast¹pi wzrost wodnych zasobów retencyjnych w województwie wielkopolskim o 55%. Jeli tendencja taka siê utrzyma, to mo¿na s¹dziæ,
i¿ za kilkadziesi¹t lat pod wzglêdem ³¹cznej powierzchni zbiorniki sztuczne
osi¹gn¹ przewagê nad jeziorami. Dok³adnie jednak tego procesu nie da siê
okreliæ, gdy¿ zale¿y on od nak³adów finansowych, a te w czasie s¹ bardzo
zmienne.
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Okrelenie wiêzi hydrologicznej pomiêdzy
jeziorem Ptasi Raj i Kara
Qualification of hydrological detains among lake Ptasi Raj and Kara

ABSTRACT: The aim of the paper is determination of the existence of
a hydrological relationship between selected lakes Ptasi Raj and Kara on
the basis of cartographic materials, laboratory research and field survey. On
the basis of archival maps of the beginning of the 20th century, the existence
of relationships between Lake Ptasi Raj and Kara can be observed.
A narrowing, although of a small size, has performed the function of
a passageway enabling surface water exchange between the two water bodies.
In contemporary maps no such hydrological relationship can be observed as
after transformations of the area, they presently constitute two separate
reservoirs, isolated from each other with an over 0.5 km belt of land. On the
other hand, laboratory research confirmed that the lakes represent the same
hydrochemical type of waters. In view of the above, seemingly independent
reservoirs should be treated as one integral hydrographic system.
S£OWA KLUCZOWE: jezioro przybrze¿ne, wiê hydrologiczna, typ hydrochemiczny, jakoæ wód, zlewnia, delta Wis³y.
KEY WORDS: coastal lake, hydrological detains, hydrochemical type, water
quality, catchment, the river Vistula delta.

Wprowadzenie
rodowisko przyrodnicze delty Wis³y charakteryzuje siê unikalnym krajobrazem i specyficznymi cechami sieci hydrograficznej. Uderzaj¹c¹ cech¹ tego
krajobrazu jest wyj¹tkowo gêsta sieæ obwa³owañ, rowów i kana³ów melioracyjnych oraz liczne urz¹dzenia hydrotechniczne. Nieco odmiennie wygl¹da
od powy¿ej przedstawionego uk³ad hydrograficzny wyspy Sobieszewskiej, gdzie
zlokalizowane s¹ obiekty badañ (jezioro Ptasi Raj i Kara). Najwa¿niejszym
wydarzeniem, którego ladem jest wspó³czesny obraz sieci hydrograficznej,
by³o utworzenie siê Wis³y mia³ej w 1840 roku. Zahamowa³o ono rozwój delty
i radykalnie zmieni³o uk³ad stosunków wodnych, w tym stosunków jezior Ptasi
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Raj i Kara, rozumianych jako zespó³ cech hydrograficznych terenu wynikaj¹cych z obiegu wody w istniej¹cych warunkach rodowiska geograficznego
(Wilgat 1984).
Po³¹czone si³y natury i cz³owieka doprowadzi³y najpierw do powstania jeziora Ptasi Raj, którego zlewnia tworzy obecnie razem z wyodrêbnionym wspó³czenie w wyniku procesów l¹dowienia jeziorem Kara samodzieln¹ jednostkê hydrograficzn¹. Usytuowanie jezior na styku rodowisk deltowo-mierzejowego i jednoczenie w³aciwego jeziorom strefy brzegowej wymaga traktowania jeziora Ptasi Raj i jeziora Kara jako zbiorników deltowo-mierzejowo-przybrze¿nych.
Celem g³ównym pracy by³o okrelenie istnienia wiêzi hydrologicznej pomiêdzy wybranymi jeziorami na podstawie materia³ów kartograficznych archiwalnych i wspó³czesnych, badañ laboratoryjnych oraz weryfikacji terenowej. Celem dodatkowym pracy by³o przedstawienie stosunków wodnych zlewni
jeziora Ptasi Raj i jeziora Kara przy uwzglêdnieniu wp³ywu Zatoki Gdañskiej.
Metody
G³ówne prace polega³y na kartowaniu terenowym wykonanym w 2005
roku, maj¹cym za zadanie rozpoznanie terenu zlewni pod wzglêdem hydrologicznym. W tym samym roku wykonano sondowanie g³êbokoci jeziora Ptasi
Raj przy u¿yciu echosondy Eagle i odbiornika GPS (model eTrex), za w 2006
roku sondowanie jeziora Kara. W latach 20032006 dokonano poboru próbek wody na wybranych punktach pomiarowych zlokalizowanych na obu zbiornikach (ryc. 1) celem wykonania dalszej analizy jakoci wód w aspekcie okrelenia stê¿eñ g³ównych kationów i anionów oraz okrelenia wielkoci przewodnoci w³aciwej. Analizy chemiczne pobranych prób wody wykonano w laboratorium Katedry Hydrologii UG. Na podstawie uzyskanych wyników obliczono procentow¹ wielkoæ stê¿eñ poszczególnych jonów, celem okrelenia
typu hydrochemicznego w oparciu o klasyfikacjê Szczukariewa (Macioszczyk
1987). W klasyfikacji tej nazwê okrelaj¹c¹ typ wody tworzy siê bior¹c pod
uwagê te jony, których zawartoæ w wodzie jest wiêksza ni¿ 20 ± 3% mval
w stosunku do sumy anionów i kationów, a opis wody rozpoczyna siê od jonu,
którego zawartoæ w wodzie jest najwiêksza, niezale¿nie od tego, czy jest to
anion czy kation.
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Charakterystyka hydrologiczna obszaru badañ
Zlewnia jezior Ptasi Raj i Kara (ryc. 1) tworzy samodzieln¹ jednostkê
hydrograficzn¹, bezporednio przylegaj¹c¹ do g³ównego dzia³u Wis³y. Zaplecze l¹dowe zlewni jest niewielkie, gdy¿ usytuowany od strony po³udniowo-wschodniej rozleg³y obszar bezodp³ywowy Wyspy Sobieszewskiej stanowi
oddzieln¹ jednostkê bilansow¹ (Lange, Malanka 1996). Jeziora Ptasi Raj
i Kara oddzielone s¹ od Morza Ba³tyckiego w¹skim pasem mierzejowym,
o redniej szerokoci oko³o 300 m, zbudowanym z utworów piaszczystych (Mierzeja Messyñska). Jeszcze mniej wyrana jest granica pó³nocno-zachodnia
zlewni, któr¹ wyznacza nieszczelna grobla o szerokoci oko³o 1,5 m oddzielaj¹ca jezioro od Wis³y mia³ej. Przepusty umo¿liwiaj¹ sta³¹ wymianê wód rzecznych i jeziornych (ryc. 1). Dodatkowo, podczas wysokich stanów wód wywo³anych cofkami w ujciowym odcinku Wis³y mia³ej, w nieszczelnych fragmentach grobli nastêpuj¹ przelewy.
Granica dziel¹ca zlewnie bezporednie jezior Ptasi Raj i Kara jest ma³o
zasadna. Przebiega czêsto na terenach podmok³ych, a wyznaczaj¹ce j¹ wa³y
trudno dzi odnaleæ w terenie. Powierzchnia zlewni ca³kowitej jezior wynosi
2,4 km2. Je¿eli w ogóle mo¿na mówiæ o zlewniach bezporednich jezior, to
powierzchnia zlewni jeziora Ptasi Raj wynosi 1,4 km2, a jeziora Kara  1 km2.
Wspólna granica miêdzy jeziorami wynosi 1,8 km (Rakiewicz 2006).

Ryc. 1. Szkic hydrograficzny zlewni ca³kowitej jezior wraz z lokalizacj¹ punktów pomiarowych
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W centralnej czêci zlewni wystêpuj¹ cztery izolowane zag³êbienia bezodp³ywowe ewapotranspiracyjne (ryc. 1). Swój wilgotny charakter ujawniaj¹
dopiero, gdy poziom wód gruntowych zalega oko³o 0,5 m pod powierzchni¹
terenu. Pochodzenie tych obiektów ma charakter antropogeniczny (leje pobombowe z okresu II wojny wiatowej), st¹d te¿ odznaczaj¹ siê one podobnymi wymiarami o rednicy od 1 do 1,5 m i g³êbokoci oko³o 0,5 m (Rakiewicz,
2006). Wiêkszym zmianom nie ulega³y obecne w zlewni kana³y melioracyjne.
Tereny podmok³e (ryc. 1) okresowo wystêpuj¹ tylko w okresie wilgotnym, a ich
powierzchnia stanowi 9,1%. Zasiêg terenów podmok³ych stale i okresowo w badanym okresie by³ zbie¿ny z przebiegiem izobaty 1 m (Drwal 1987), co potwierdza znacz¹c¹ rolê wód podziemnych w kszta³towaniu stosunków wodnych zlewni.
Geneza jezior
W cieniu wielkiego wydarzenia, jakim by³o powstanie Wis³y mia³ej oraz
budowa grobli, pocz¹³ siê kszta³towaæ pierwotny akwen, który da³ pocz¹tek
istnieniu jezior. Od pó³nocy utworzy³a siê mierzeja, dzi znana jako Mierzeja
Messyñska, która odgrodzi³a jezioro od wód Zatoki Gdañskiej. Tworzenie siê
mierzei polega³o najpierw na wyp³ycaniu siê obszaru ujciowego, a nastêpnie
na odk³adaniu siê materia³u piaszczystego w oparciu o istniej¹c¹ ju¿ groblê.
Ostateczne uformowanie siê mierzei, które odpowiada równoczenie defini-

Ryc. 2. Fragment mapy topograficznej 1:50 000 z 1965 roku
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tywnemu powstaniu jezior (jeszcze wówczas po³¹czonych), nast¹pi³o w pierwszej dekadzie XX wieku. Ma³o jest precyzyjnych informacji na temat od³¹czenia siê dawnej zatoki jeziora Ptasi Raj w odrêbny zbiornik. Jezioro Kara
wyodrêbni³o siê na pewno przed rokiem 1964, prawdopodobnie w pierwszej
po³owie XX wieku, na co wskazuje stosunkowo silnie wyl¹dowiona przestrzeñ
miêdzy zbiornikami w roku 1964 (ryc. 2).
Wspó³czenie powierzchnia jeziora Ptasi Raj wynosi 51,7 ha, a rednia
i maksymalna g³êbokoæ odpowiednio 1,26 m i 2,6 m. Objêtoæ jeziora wynosi
natomiast 655 000 m3. Z kolei powierzchniê jeziora Kara oszacowano na
8,8 ha, a jego g³êbokoæ redni¹ i maksymaln¹ na 0,68 m i 2,5 m. Objêtoæ
misy jeziornej wynosi 60 500 m3 (Rakiewicz 2006).
Okrelenie wiêzi hydrologicznej na podstawie materia³ów
kartograficznych
Istnieje niewiele opracowañ kartograficznych, które w sposób czytelny i wiarygodny prezentuj¹ omawiany teren. Kiedy jezioro Kara stanowi³o zatokê
jeziora Ptasi Raj (ryc. 3), wymiana wód na drodze powierzchniowej by³a ju¿
stosunkowo ograniczona ze wzglêdu na niewielkie przewê¿enie (rzêdu kilku
metrów) na styku dwóch akwenów. Impulsem, który uruchomi³ zachodz¹ce
w tempie lawinowym procesy l¹dowienia, by³o odizolowanie nurtu Wis³y mia-

Ryc. 3. Fragment Mapy okolic Gdañska z pocz¹tku XX wieku w skali 1:100 000
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³ej od pierwotnego jeziora. Wybudowanie w XIX wieku wa³u przeciwpowodziowego przed³u¿onego kamienn¹ grobl¹ wywo³a³o intensywny rozwój rolinnoci wodnej i szuwarowej (Buliñski 1996). Od tego momentu rozpoczê³o
siê szybkie zanikanie jezior.
Mapy wspó³czesne, pocz¹wszy od 1965 roku przedstawiaj¹ ju¿ dwa oddzielne jeziora. Najkrótsza odleg³oæ miêdzy zbiornikami wraz z up³ywem
czasu zwiêksza³a siê. W 1965 roku wynosi³a ona oko³o 551 m, w 1972  553 m,
a w 2000  562,7 m (ryc. 4), zatem jeziora oddalaj¹ siê od siebie (zarastanie
brzegów i kurczenie siê zbiorników) rednio o 34 cm na rok.

Ryc. 4. Fragment mapy topograficznej 1:10 000, Gdañsk  Górki Wschodnie, z 2000 roku
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Okrelenie wiêzi hydrologicznej na podstawie badañ
terenowych
Wykonane badania terenowe w 2005 roku w okresie suchym (sierpieñ)
i wilgotnym (listopad) potwierdzi³y brak widocznej wiêzi hydrologicznej pomiêdzy jeziorem Ptasi Raj i Kara. Istniej¹ce pozosta³oci po rowach i kana³ach melioracyjnych nie stanowi¹ dzi po³¹czenia powierzchniowego pomiêdzy zbiornikami. Nie obserwuje siê na nich przep³ywów, a dodatkowo w okresie letnim widoczne jest silne zaroniêcie, przez co nie spe³niaj¹ one zadañ, do
których by³y pierwotnie przeznaczone. W terenie odleg³oæ miêdzy jeziorami
wynosi wspó³czenie 562,7 m. Ewentualn¹ drog¹, poprzez któr¹ mo¿e istnieæ
komunikacja pomiêdzy jeziorami, jest droga podziemna lub poprzez tereny
podmok³e wystêpuj¹ce na terenie zlewni.
Okrelenie wiêzi hydrologicznej na podstawie badañ
chemicznych
Wody analizowanych jezior by³y podobne pod wzglêdem dominacji poszczególnych jonów. Rozpatruj¹c jako 100% sumê wszystkich jonów (kationów
i anionów), uzyskano zbli¿one wartoci (rys. 5). Na podstawie rednich wartoci w ca³ym okresie badawczym obserwuje siê dominacjê dwóch jonów, tj.
chlorków i sodu (ponad 80%), co wiadczy o du¿ym wp³ywie Morza Ba³tyckiego na jakoæ wód obu jezior. Pozosta³e wskaniki osi¹ga³y wartoci poni¿ej
10%. Co wiêcej, udzia³ magnezu by³ wy¿szy ani¿eli udzia³ wapnia, co stanowi
rzadkoæ w wodach powierzchniowych (Dojlido 1987), a co wynika z zasilania
podziemnego jezior.
Z kolei rozpatruj¹c wartoci bezwzglêdne, zauwa¿yæ mo¿na wy¿sze stê¿enia dla wszystkich wskaników poza wodorowêglanami w wodach jeziora Ptasi
Raj (tab. 1). Dotyczy to nie tylko rednich w ca³ym okresie badawczym, lecz
tak¿e w poszczególnych terminach na wszystkich punktach pomiarowych.
wiadczyæ mo¿e to o wiêkszym oddzia³ywaniu wód ze strony Zatoki Gdañ-

Ryc. 5. Udzia³ procentowy wybranych jonów w jeziorze Ptasi Raj i Kara w okresie badañ
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Tab. 1. rednie stê¿enia wybranych wskaników fizyczno-chemicznych w okresie badañ
Wskanik
Chlorki
Sód
Wapñ
Magnez
Wodorowêglany
Siarczany
Potas
Przewodnoæ w³aciwa

Jednostka
mg·dm-3
mg·dm-3
mg·dm-3
mg·dm-3
mval·dm-3
mg·dm-3
mg·dm-3
mS·cm-1

Wartoæ
Ptasi Raj
3336
1690
105
203
2,4
537
56
8940

Kara
2209
1237
79
155
2,9
253
45
6441

skiej na wody Ptasiego Raju i jednoczenie wiêkszym wp³ywie wód ze zlewni
na wody jeziora Kara.
W obu przypadkach obserwuje siê tak¿e wzrost wartoci w kierunku linii
brzegowej morza takich wskaników, jak: chlorki, sód, potas, magnez, siarczany oraz wielkoæ przewodnoci w³aciwej (ryc. 6) a tak¿e spadek wartoci
wapnia i wodorowêglanów (ryc. 7).
Opieraj¹c siê na klasyfikacji hydrochemicznej Szczukariewa, omawiane
jeziora we wszystkich punktach pomiarowych w ca³ym okresie badawczym
reprezentuj¹ ten sam typ hydrochemiczny wód, tj. chlorkowo-sodowo-magnezowy. Niezwykle rzadko pojawiæ siê mo¿e tak¿e typ chlorkowo-sodowy.

Ryc. 6. Przewodnoæ w³aciwa (µS·cm-1)
w wodach jeziora Ptasi Raj i Kara

Ryc. 7. Stê¿enie wodorowêglanów
(mval·dm-3) w wodach jeziora Ptasi Raj
i Kara
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Dla obu jezior wybitna przewaga udzia³u wskaników odmorskich, wiadcz¹ca o wysokiej mineralizacji, jest dowodem na ich zgodnoæ i wiadczy o tym,
¿e pod wzglêdem jakoci wód nale¿y je traktowaæ jako przybrze¿ne. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e czêsto powodem przytoczonych ró¿nic by³a odleg³oæ od s³onawych wód Zatoki Gdañskiej, przejawiaj¹ca siê w ró¿nym tempie reakcji jezior
na dostawê sk³adników odmorskich. O ile reakcja jeziora Ptasi Raj na zmiany sytuacji hydrometeorologicznej by³a natychmiastowa, o tyle sk³ad chemiczny wody jeziora Kara charakteryzowa³y mniejsze wahania. Wskaniki pochodzenia odl¹dowego utrzymywa³y siê w jeziorach na sta³ym poziomie. W przypadku wodorowêglanów wy¿sze wartoci obserwowano w wodach jeziora Kara, a wapnia w wodach jeziora Ptasi Raj.
Wobec powy¿szych informacji pozornie niezale¿ne zbiorniki w pewnym
stopniu nale¿y traktowaæ jako jeden nierozerwalny uk³ad hydrograficzny powi¹zany poprzez podmok³oci i drogê podziemn¹.
Wnioski
Stosunki wodne zlewni jezior Ptasi Raj i Kara s¹ nie tylko zdeterminowane przez rodowisko przyrodnicze, ale w równym stopniu przez regulacyjn¹
dzia³alnoæ cz³owieka. Najwa¿niejszym czynnikiem wp³ywaj¹cym na stosunki wodne tych zbiorników jest nap³yw wód morskich z Zatoki Gdañskiej, powoduj¹cy wzrost zasolenia, oraz wód s³odkich z zaplecza l¹dowego, wród
których najwiêksze znaczenie ma Wis³a (Nowacki, Matciak 1996).
Nawi¹zuj¹c do zagadnienia wiêzi hydrologicznej nale¿y stwierdziæ, ¿e
w oparciu o mapy archiwalne z pocz¹tku XX wieku w przesz³oci istnienie
powi¹zañ miêdzy jeziorem ptasi Raj a jeziorem Kara by³o bezsporne. Przewê¿enie, wprawdzie nieznacznych rozmiarów, spe³nia³o rolê gard³a umo¿liwiaj¹cego powierzchniow¹ wymianê wód miêdzy akwenami.
Na mapach wspó³czesnych nie zauwa¿a siê ju¿ zwi¹zku hydrologicznego
miedzy zbiornikami, poniewa¿ po przeobra¿eniach terenu obecnie stanowi¹
one odrêbne zbiorniki, oddalone od siebie ponad 0,5-kilometrowym pasem
l¹du. Zak³ada siê, i¿ jezioro Kara przekszta³ci³o siê z zatoki jeziornej w odrêbny zbiornik w pierwszej po³owie XX wieku.
Jedyny kontakt powierzchniowy, jaki od ponad pó³wiecza mo¿e zachodziæ
miêdzy jeziorem Ptasi Raj a jeziorem Kara, odbywa siê poprzez tereny podmok³e, mog¹ce w okresie silnie wilgotnym przewodziæ nadmiar wód. Nie obserwuje siê natomiast po³¹czenia poprzez obserwowane kana³y i rowy melioracyjne. W efekcie wody jezior Ptasi Raj i Kara reprezentuj¹ ten sam typ chlorkowo-sodowo-magnezowy, zatem zbli¿ony do typu hydrochemicznego wód najbardziej znanych jezior przybrze¿nych. Równie¿ wartoci bezwzglêdne oraz
zmiennoæ czasowa i przestrzenna stê¿eñ poszczególnych wskaników jest zbli-
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¿ona. W tym wypadku mo¿na mówiæ o pewnej wiêzi hydrologicznej, choæ du¿e
podobieñstwo jakoci wody zbiorników jest wywo³ane oddzia³ywaniem wód
morskich.
Odnosz¹c siê do otrzymanych wyników badañ, wstêpne za³o¿enie o ewentualnych powi¹zaniach miêdzy jeziorami by³o jak najbardziej uzasadnione.
Pomimo to, ¿e wspó³czenie jeziora stanowi¹ odrêbne zbiorniki, oddzielone od
siebie pasem l¹du, przeprowadzone badania wskazuj¹ na ³¹cz¹c¹ je wiê hydrologiczn¹.
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U¿ytkowanie terenu jako czynnik modyfikuj¹cy
parametry chemiczne wód powierzchniowych
£uku Uhruskiego w warunkach odp³ywu wód
roztopowych*
Land use as the modifying factor of chemical properties of surface waters in £uk Uhruski
in conditions of outflow of snow melting waters

ABSTRACT: Qualitative and quantitative researches of waters outflowing
from the catchments of £uk Uhruski were undertaken in December 2006.
Amount of ion runoff from individual catchments was established, and the
role of factors influencing chemical properties of water was specified. An
attempt of determination of the relationship between qualitative features of
surface waters and land use structure was also undertaken. The period of
terrain researches was followed by rainfalls and snowfalls events (in
November), and then melting of snow cover took place. Hydrological
measurements were done in the period of runoff of melting waters. Physicochemical properties of river waters were determined in the range typical for
observations of synoptic character, using chromatography and titration
methods. Because of the agriculture land use special attention was paid on
nitrates and sulphates content in water.
S£OWA KLUCZOWE: £uk Uhruski, hydrochemia, u¿ytkowanie terenu, GIS, DEM,
CORINE.
KEY WORDS: £uk Uhruski region, water chemistry, land use, GIS, DEM,
CORINE.

Wprowadzenie
W grudniu 2006 roku podjêto badania ilociowe i jakociowe wód powierzchniowych odp³ywaj¹cych ze zlewni £uku Uhruskiego. Celem pracy by³o ustalenie wielkoci sp³ywu jonowego ze zlewni oraz okrelenie czynników wp³ywaj¹cych na parametry chemiczne wód, a tak¿e analiza zwi¹zku pomiêdzy
* Pracê wykonano w ramach projektu badawczego PBZ-KBN-086/P04/2003.
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cechami jakociowymi wód powierzchniowych a charakterem u¿ytkowania
terenu. Kartowanie hydrologiczne wykonane w czasie sp³ywu wód roztopowych obejmowa³o pomiary przep³ywów oraz pobór prób wody do analizy laboratoryjnej. Badania terenowe poprzedzi³y znaczne opady deszczu i niegu
(w listopadzie), po których nast¹pi³o tajanie pokrywy nie¿nej. Parametry
fizykochemiczne wód rzecznych oznaczono w zakresie typowym dla obserwacji o charakterze synoptycznym, wykorzystuj¹c metody chromatograficzne oraz
miareczkowe. Ze wzglêdu na rolniczy sposób u¿ytkowania terenu szczególn¹
uwagê zwrócono na zawartoæ w wodach azotanów i siarczanów. Cechy fizykochemiczne wód s¹ wynikiem z³o¿onych zale¿noci pomiêdzy charakterem
hydrogeochemicznym zlewni a antropopresj¹. Zmiany wywo³ane przez dzia³alnoæ cz³owieka s¹ na ogó³ wielokierunkowe i modyfikuj¹ naturalny proces
kszta³towania jakoci wód w zlewni. Zakres wykonanych analiz pozwoli³ na
zidentyfikowanie ogólnych, przyrodniczych warunków hydrochemicznych.
Charakterystyka terenu
£uk Uhruski (pó³nocno-wschodnia czêæ Pagórów Che³mskich) jest to wyranie dominuj¹cy garb, pokryty utworami morenowymi, wznosz¹cy siê ponad s¹siaduj¹ce z nim obszary Równiny £êczyñsko-W³odawskiej od pó³nocy
i Obni¿enia Dubienki od po³udnia. Cieki sp³ywaj¹ z wyniesienia promienicie
we wszystkich kierunkach (ryc. 1). Zasilaj¹ one Lepietuchê, p³yn¹ca wzd³u¿
po³udniowego stoku garbu, oraz W³odawkê i jej dop³ywy, Krzemiankê i Tarasienkê. Pod wzglêdem hydrologicznym s¹ to zlewnie czwartego i pi¹tego rzêdu, odwadniane na wschód, do Bugu. Tylko z jednej zlewni wody sp³ywaj¹ na
zachód, w kierunku Wieprza.
Urozmaicona rzeba powierzchni topograficznej wynika z du¿ej ró¿nicy
wysokoci wzglêdnych (oko³o 50 m). Wysokoci bezwzglêdne zawieraj¹ siê
w przedziale od oko³o 180 do 234 m n.p.m. Najwy¿ej wyniesione obszary stanowi¹ wysoczyzny kredowe na po³udniowym zachodzie i morenowe (zbudowane z piasków, ¿wirów i glin zwa³owych oraz pozosta³oci moreny czo³owej)
w czêci pó³nocnej i wschodniej. U podnó¿a wyniesienia £uku Uhruskiego
dominuj¹ p³askie formy rzeby pochodzenia wodnolodowcowego. Charakteryzuj¹ siê niewielkimi spadkami, które na ogó³ nie przekraczaj¹ 1, sprzyjaj¹c tworzeniu siê licznych podmok³oci. rednie spadki zlewni cieku spod £ukówka i Rzeczki, wyznaczone na podstawie numerycznego modelu terenu,
przekraczaj¹ 17. Najwiêkszy redni spadek terenu  ponad 20, odnotowano w siêgaj¹cej 234 m n.p.m. zlewni cieku p³yn¹cego ze ród³a w Piaskach.
Najmniejszymi rednimi spadkami terenu, oko³o 14, charakteryzuj¹ siê
zlewnie W³odawki i Lepietuchy, ze wzglêdu na du¿y obszar i wysoki udzia³
p³askich den dolin w ca³kowitej powierzchni.
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Pod³o¿e skalne analizowanych zlewni stanowi¹ osady holoceñskie i plejstoceñskie zalegaj¹ce na utworach kredowych. Strop utworów kredowych
obni¿a siê w kierunku pó³nocnym, tylko w we wschodniej czêci kulminacji
£uku Uhruskiego miêkkie margle i kreda pisz¹ca (Krassowska 1981) wystêpuj¹ lokalnie na powierzchni topograficznej. Osady czwartorzêdowe s¹ bardzo zró¿nicowane pod wzglêdem litologicznym i stratygraficznym. Najpowszechniej wystêpuje seria piasków i ¿wirów wodnolodowcowych, a tak¿e gliny, torfy niskie oraz torfiaste namu³y mineralno-organiczne.
W cis³ym zwi¹zku z charakterem pod³o¿a skalnego oraz jego rzeb¹ powsta³y gleby. W zlewni dominuj¹ gleby bielicowe wytworzone na piaskach
oraz torfowe i murszowo-mineralne, powsta³e z torfów niskich. Wszystkie
cechuje s³aba i rednia przydatnoæ rolnicza. Znaczn¹ czêæ zlewni zajmuj¹
lasy, najczêciej bory sosnowe, a w miejscach stale lub okresowo podmok³ych
tak¿e olsy.
W zlewniach Jagielnej, Rzeczki, cieku spod £ukówka i cieku w Podrudziu
udzia³ u¿ytków rolnych w ca³kowitej powierzchni zlewni znacznie przekracza
90%. Najmniejszym udzia³em pól uprawnych, ³¹k i pastwisk charakteryzuje
siê zlewnia Tarasienki, jednak nawet tutaj procentowy udzia³ tych terenów
w powierzchni zlewni przekroczy³ 51%.
Warunki klimatyczne badanego obszaru kszta³tuj¹ najczêciej masy powietrza polarno-morskiego. Roczna suma opadu, w latach 19611998 (zmierzona w stacji Sawin), wynosi 547 mm. Zdecydowanie dominuj¹ opady pó³rocza letniego, które ponaddwukrotnie przewy¿szaj¹ alimentacjê zimow¹ (Wa-

Ryc. 1. Zlewnie górnych odcinków rzek £uku Uhruskiego na tle ukszta³towania powierzchni
terenu; 1  zlewnia Jagielnej, 2  zlewnia W³odawki, 3  zlewnia Krzemianki, 4  zlewnia
cieku ze ród³a w Piaskach, 5  zlewnia Tarasienki, 6  zlewnia cieku w Podrudziu, 7 
zlewnia cieku spod £ukówka, 8  zlewnia Rzeczki, 9  zlewnia Lepietuchy. a) rzeki, b) dzia³y wodne
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rakomski 1998). Wielkoæ zasilania atmosferycznego, termika powietrza, p³ytkie wystêpowanie wód podziemnych oraz u¿ytkowanie terenu sprzyjaj¹ wysokiemu parowaniu.
Metody badañ i wykorzystane dane
Badane zlewnie s¹ zlewniami niekontrolowanymi, a terenowe pomiary hydrometryczne i hydrochemiczne mia³y charakter jednorazowy. Przeprowadzono je w okresie roztopów i intensywnego sp³ywu wód w pierwszej po³owie
grudnia 2006 roku. Pomiary wykonano metod¹ m³ynkow¹ (8 profili) i p³ywakow¹ (1 profil). Wyniki pomiarów zestawiono w tabeli:
Tab. 1. Przep³ywy zmierzone 8 grudnia 2006 r.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Rzeka
Jagielna
W³odawka
Krzeminka
ciek ze r. w Piaskach
Tarasienka
ciek w Podrudziu
ciek spod £ukówka
Rzeczka
Lepietucha

Pow. zlewni
[km2]
9,35
25,84
1,57
5,10
10,16
6,77
18,68
10,02
62,10

Przep³yw
[dm3·s-1]
57,03
76,84
9,26
15,27
21,21
32,33
62,57
34,52
129,30

Odp³yw
jednostkowy
[dm3·s-1·km-2]
6,10
2,97
5,90
2,99
2,09
4,78
3,35
3,45
2,08

W celu wyznaczenia i scharakteryzowania zlewni £uku Uhruskiego, a nastêpnie dokonania analizy u¿ytkowania terenu badañ zbudowano system informacji geograficznej, w sk³ad którego wesz³y nastêpuj¹ce dane: numeryczny model terenu (DEM) o rozdzielczoci 30 metrów, wektorowa baza danych
opisuj¹ca sieæ drena¿u i dzia³y wodne (Sobolewski 2000) tego obszaru oraz
rastrowa baza danych zawieraj¹ca informacje o u¿ytkowaniu terenu, utworzona na podstawie baz danych CORINE udostêpnionych przez European
Environment Agency (EEA) (Cio³kosz, Bielecka 2005). Dane zosta³y zintegrowane i poddane analizie przy u¿yciu oprogramowania ESRI ArcView GIS
v.3.2.
Analizy hydrochemiczne wód rzecznych wykonano w laboratorium Zak³adu Hydrografii. Wykorzystano metody miareczkowe oraz chromatografii jonowej. Zakres badanych parametrów jakociowych wód obejmowa³ makroelementy (Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl- i SO42-) z uwzglêdnieniem biogenów (NO3-).
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Parametry jakociowe wód
Analiza stê¿eñ jonów geogenicznych wskazuje na istnienie wyranej ró¿nicy pomiêdzy zlewniami odwadniaj¹cymi pó³nocne i po³udniowe sk³ony wyniesienia £uku Uhruskiego. Iloæ jonów Ca2+ w zlewniach Tarasienki, Krzemianki, cieku z Piask oraz W³odawki waha³a siê od 38 do 73 mg·dm-3. Zlewnie
odwadniane na po³udnie mia³y wy¿sze stê¿enia wapnia w wodach p³yn¹cych,
od 70 mg·dm-3 w cieku o nazwie Rzeczka do 137 mg·dm-3 w cieku w Podrudziu. Ró¿nica rednich zawartoci Ca2+ dla obu skrzyde³ £uku Uhruskiego
wynosi³a ponad 40 mg·dm-3 (odpowiednio pn. 55 mg·dm3, p³d. 99,2 mg·dm-3).
Podobne zale¿noci dotycz¹ tak¿e stê¿enia wodorowêglanów. Iloæ HCO3- w wodach zlewni pó³nocnych wynosi³a od 147 mg·dm-3 do 273 mg·dm-3 (rednio
219 mg·dm-3) natomiast po³udniowych od 300477 mg·dm-3 (rednio 360 mg·dm-3).
Zaobserwowana dwudzielnoæ hydrochemiczna wynika z g³êbokoci zalegania ska³ wêglanowych wieku kredowego. W czêci po³udniowej ska³y o znacznym udziale wêglanu wapnia wystêpuj¹ p³ycej, a w po³¹czeniu z ich du¿¹
podatnoci¹ na denudacjê chemiczn¹ obserwuje siê wzrost znaczenia hydrochemicznego pary jonowej Ca2+HCO3-. Zlewnie odwadniane na po³udnie maj¹
zatem wody wy¿ej zmineralizowane, twardsze, silniej zbuforowane, o prostym
 dwujonowym sk³adzie chemicznym. W zlewniach odwadnianych na pó³noc
wzrasta rola osadów klastycznych. Udzia³ wêglanowych minera³ów ska³otwórczych w kszta³towaniu jakoci wody redukuj¹ minera³y krzemionkowe. Ze
wzglêdu na wiêksz¹ odpornoæ na procesy wymywania wody tych zlewni cechowa³a ni¿sza mineralizacja ogólna (rednio o ponad 200 mg·dm-3) i ni¿sza
twardoæ ogólna (rednio o 1,4 mval·dm-3). Z uwagi na wzglêdny deficyt CaCO3
wody zlewni pó³nocnego sk³onu £uku Uhruskiego by³y mniej odporne na antropogeniczne zmiany naturalnego charakteru hydrochemicznego.
Inaczej prezentuje siê zawartoæ sk³adowych antropogenicznych (Cl-, SO42i NO3-), których geneza w wodach badanych zlewni zosta³a wyjaniona form¹
u¿ytkowania terenu. Zarówno stê¿enia siarczanów (12,451 mg·dm-3) jak
i chlorków (5,910,9 mg·dm-3) cechowa³a niska b¹d bardzo niska wartoæ
oraz niewielkie ró¿nice pomiêdzy poszczególnymi zlewniami. Niewielka zawartoæ w wodzie jonów Cl- wynika³a z po³o¿enia punktów pomiarowych, które poza 2 przypadkami (zlewnia Lepietuchy i ciek spod £ukówka) zlokalizowano powy¿ej obszarów zabudowanych. Wiêksz¹ amplitudê wahañ, wynikaj¹c¹ z rolniczego wykorzystania terenu, zaobserwowano w przypadku jonów
siarczanowych (12,451 mg·dm-3). Rolniczym u¿ytkowaniem terenu nale¿y
uzasadniæ tak¿e znaczn¹ zawartoæ azotu azotanowego w wodach wiêkszoci
badanych zlewni.
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Wp³yw u¿ytkowania terenu na jakoæ wód
Podjêto próbê ustalenia dla wszystkich badanych zlewni zwi¹zków miêdzy
udzia³em procentowym u¿ytków rolnych w powierzchni oraz zarejestrowanymi ³adunkami azotanów i siarczanów z 1 km2. Uzyskane rezultaty charakteryzowa³y siê niskimi wartociami wspó³czynników korelacji, co wynika³o zapewne z oddzia³ywania czynników nieuwzglêdnionych w badaniu. Na podstawie dostêpnych danych ustalono, ¿e kilka zlewni wyranie ró¿ni siê od
pozosta³ych powierzchni¹ i cechami chemicznymi wód. S¹ to zlewnie Krzemianki, W³odawki i Lepietuchy. W wodach W³odawki udzia³ jonów NO3- i SO42w sumarycznym ³adunku jonowym wynosi zaledwie 0,8%, a udzia³ jonów Ca2+
i HCO3- osi¹ga ponad 95% (ryc. 4). Oznacza to, ¿e wody te nios¹ ma³o substancji antropogenicznych. W zlewni Krzemianki jonów NO3- i SO42- jest ponad 10%, a jonów HCO3- i Ca2+ ponad 85%. Jest to jednoczenie zlewnia bardzo ma³a, o powierzchni zaledwie 1,57 km2, charakteryzuj¹ca siê du¿ymi spadkami terenu i wysokim odp³ywem jednostkowym, co mo¿e przek³adaæ siê na
wysokie wartoci ³adunków. W wodach najwiêkszej sporód badanych zlewni, mianowicie w zlewni Lepietuchy, jonów NO3- i SO42- jest prawie 8%, a
jonów HCO3- i Ca2+ ponad 87%, a wiêc mamy tutaj do czynienia ze sp³ywem
stosunkowo du¿ej iloci azotanów i siarczanów z najwiêkszego kompleksu
u¿ytków rolnych (oko³o 3340 ha) na ca³ym terenie objêtym badaniami. Ze
wzglêdu na specyficzne cechy wody tych trzech zlewni zosta³y uznane za nieporównywalne z pozosta³ymi, co zadecydowa³o o ich pominiêciu w ustalaniu
zale¿noci funkcyjnej miêdzy stopniem rolniczego wykorzystania terenu a zawartoci¹ azotanów i siarczanów w pobranych próbach.
Jeli zlewni Krzemianki, W³odawki i Lepietuchy nie uwzglêdnimy w obliczeniach, to dla pozosta³ych zlewni mo¿liwe jest wykazanie cis³ych zwi¹z-

Ryc. 2. Zwi¹zek miêdzy udzia³em terenów rolniczych w ca³kowitej powierzchni zlewni i ³adunkiem jednostkowym azotanów (linia trendu zosta³a wyznaczona dla zlewni Jagielnej,
cieku ze ród³a w Piaskach, cieku spod £ukówka, Tarasienki, cieku w Podrudziu i Rzeczki)
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ków miêdzy udzia³em terenów rolniczych w ca³kowitej powierzchni zlewni
a stê¿eniem azotanów i siarczanów (ryc. 2 i 3).

Ryc. 3. Zwi¹zek miêdzy udzia³em terenów rolniczych w ca³kowitej powierzchni zlewni i ³adunkiem jednostkowym siarczanów (linia trendu zosta³a wyznaczona dla zlewni Jagielnej, cieku ze ród³a w Piaskach, cieku spod £ukówka, Tarasienki, cieku w Podrudziu i Rzeczki)

W³odawka

95,4

Ciek w Podrudziu

0,8

93,1

Tarasienka

4,4

92,2

Jagielna

91,1

Ciek spod £ukówka

91,1

Ciek ze ród³a
w Piaskach
Rzeczka

3,4
3,9
5,8

88,4

6,4

88,4

7,7
%Ca+HCO3

Lepietucha
Krzemianka
80,0

87,4

7,9

85,2
82,0

%NO3+SO4

10,7
84,0

86,0

88,0

90,0

92,0

94,0

96,0

98,0 100,0

Ryc. 4. Udzia³ procentowy wybranych jonów w sumarycznym ³adunku jonowym wód
zlewni £uku Uhruskiego

Wnioski
O charakterze hydrochemicznym wód obszaru badañ decyduje zawartoæ
jonów Ca2+ i HCO3-. Udzia³ procentowy sumy tych jonów w mineralizacji ogól-
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nej wynosi od 85% do 95%. Parametry jakociowe wód powierzchniowych zlewni odwadniaj¹cych £uk Uhruski cechuje wyrana zmiennoæ. Czynnikiem
wyjaniaj¹cym to zró¿nicowanie mo¿e byæ budowa geologiczna. Stê¿enia jonów geogenicznych sprzyjaj¹ utrzymywaniu siê odmiennego charakteru hydrochemicznego wód po pó³nocnej i po³udniowej stronie kulminacji £uku
Uhruskiego. Naturalny charakter hydrogeochemiczny badanego obszaru
modyfikuj¹ czynniki antropogeniczne. Zró¿nicowanie zawartoci siarczanów
i azotanów w wodach powierzchniowych jest znaczne i dla wiêkszoci zlewni
wykazuje zwi¹zek z form¹ u¿ytkowania terenu. W przypadku zlewni aktywnie u¿ytkowanych rolniczo udzia³ siarczanów i azotanów wzrasta³. Wykonane badania wskazuj¹ na istnienie zale¿noci miêdzy procentowym udzia³em
terenów u¿ytkowanych rolniczo (grunty orne, ³¹ki i pastwiska) w ca³kowitej
powierzchni zlewni a ³adunkiem jednostkowym azotanów i siarczanów (mg·dm-3
z 1 km2 powierzchni zlewni). Zwi¹zki te potwierdzi³y wysokie wspó³czynniki
korelacji (na poziomie oko³o 0,9) w zlewniach: Jagielnej, cieku ze ród³a w Piaskach, cieku spod £ukówka, Tarasienki, cieku w Podrudziu i Rzeczki. Specyficzne, stokowe po³o¿enie badanych zlewni utrudnia rozwój osadnictwa, co
ogranicza dostawê do wód chlorków. Rola rodowiska przyrodniczego oraz
presji rolniczego sposobu wykorzystania zlewni jest ró¿na w poszczególnych
zlewniach, ale uwidacznia siê pewna zale¿noæ. Zlewnie o wodach dobrze zbuforowanych (wiêksza zawartoci jonów geogenicznych Ca2+ i HCO3-) cechuje
wiêksza odpornoæ na zanieczyszczenia antropogeniczne. Natomiast zlewnie
pó³nocnego sk³onu £uku Uhruskiego s¹ bardziej podatne na zanieczyszczenia rolnicze i inne.
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Dawne mapy topograficzne Lubelszczyzny
w badaniach zmian stosunków wodnych
Former topographic maps of Lublin region in surveys of water conditions changes

ABSTRACT: Cartographic analysis of the former maps is commonly used in
environmental researches. It makes possible to observe dynamics of changes
of several parts of the geographical spaces, also hydrographic ones. A lack of
long observation series has enforced the use cartographic sources. There is
an abundance of cartographic sources, which enable good interpretation of
water environment changes. During the last twenty years many papers were
presented, which used data from topographic maps published in the 19th and
20th century. Former maps make exceptional valuable research material
presenting past of Polish Territory.
S£OWA KLUCZOWE: mapa topograficzna, analiza kartograficzna, przekszta³cenia
hydrograficzne.
KEY WORDS: topographic map, cartographic analysis, hydrographic changes.

Wprowadzenie
Wykorzystywanie mapy, jako narzêdzia badañ, jest dla geografa procesem
naturalnym (Jankowska, Lisiewicz 1998). Wymaga przygotowania kartograficznego, na które sk³ada siê szereg informacji dotycz¹cych: odwzorowania,
skali, generalizacji, jednostek metrycznych itp. Mapa topograficzna, ogólnogeograficzna, przedstawia teren, formy powierzchni oraz obiekty rozmieszczone w przestrzeni. Dla hydrologa najistotniejsze s¹ elementy znaczone jako
wody powierzchniowe (rzeki, jeziora, ró¿nego typu zbiorniki wodne), obszary
podmok³e (torfowiska), punktowe wyp³ywy wód podziemnych na powierzchniê (ród³a, m³aki) oraz obiekty hydrotechniczne (m³yny, luzy, mosty itp.).
W obszarach, gdzie zjawiska hydrologiczne nie by³y kontrolowane, mapy i opisy
przechowywane w archiwach stanowi¹ jedyne ród³a pozwalaj¹ce na odtworzenie dawnej sytuacji wodnej. Kartograficzne metody badañ w hydrologii s¹
stosowane powszechnie. W niniejszym opracowaniu zdecydowano siê na bli¿sze przedstawienie elementów hydrograficznych znajduj¹cych siê na mapach
topograficznych wykonanych w skali oko³o 1:100 000.

176

Jaros³aw Dawidek, Marek Turczyñski

Wiedza o dawnych mapach Lubelszczyzny jako nonikach
informacji hydrologicznej
Pierwsze mapy topograficzne Lubelszczyzny, które mog¹ s³u¿yæ do analiz
hydrologicznych, wykonane zosta³y w XIX w. W Centralnej Sk³adnicy Map
Instytutu Nauk o Ziemi UMCS znajduj¹ siê mapy: Topograficznej Karty Królestwa Polskiego (tzw. mapa Kwatermistrzostwa) z lat 18221843, Karte des
westlichen Rußlands 1:100 000 z lat 19141915 oraz arkusze mapy 1:100 000
Wojskowego Instytutu Geograficznego z okresu miêdzywojennego. Stanowi¹
one najczêciej wykorzystywane ród³a kartograficzne w pracach geografów.
Poznanie i uzyskanie pe³nej informacji o mapie, która ma s³u¿yæ do analiz
przestrzeni, stanowi podstawowy warunek unikniêcia b³êdów interpretacyjnych (Dzikiewicz 1971; Grygorenko 1970; Robinson 1988; Saliszczew 1998),
a mechaniczne próby dopasowania treci ró¿nych map mog¹ doprowadziæ
do niew³aciwych wniosków. Topograficzna Karta Królestwa Polskiego w skali
1:126 000 z 1843 r. jest pierwszym, w miarê dok³adnym ród³em kartograficznym, daj¹cym mo¿liwoci interpretacji. Powsta³e po Kongresie Wiedeñskim (1815) Królestwo Polskie, zale¿ne od Rosji, zorganizowa³o na wzór armii carskiej s³u¿by wojskowe, w tym Kwatermistrzostwo Generalne Wojska
Polskiego. W kartografii Królestwa wprowadzono podstawowy ci¹g skalowy
rosyjskich map topograficznych, oparty na odpowiednioci wiorst, s¹¿ni i cali
(Postnikow 1990). Przygotowania do opracowania mapy w Kwatermistrzostwie Generalnym Wojska Polskiego rozpoczêto w 1818 r. Od roku 1822 oficerowie polscy i rosyjscy wykonywali zdjêcia topograficzne w skali 1:42 000.
Mapa wynikowa w skali 1:126 000 (trzywiorstowa) mia³a wieñczyæ te prace
(Olszewicz 1921; Sirko 1999). W trakcie sporz¹dzania map podstawowych
posi³kowano siê opracowaniami pruskimi i austriackimi oraz wczeniejszymi
opracowaniami Kwatermistrzostwa. Ich treæ uzupe³niano i weryfikowano
w terenie. Ujednolicenie informacji topograficznych, pochodz¹cych z ró¿nych
map, wymaga³o przeprowadzenia triangulacji. W wielu punktach wykonano
pomiary astronomiczne, które s³u¿y³y zwiêkszeniu dok³adnoci zdjêæ. Siatkê
kartograficzn¹ przyjêto wed³ug odwzorowania Bonnea (Sirko 1999).
Do 1831 r. wykonano 240 zdjêæ pokrywaj¹cych oko³o po³owê obszaru Królestwa. Po upadku Powstania Listopadowego prace nad map¹ kontynuowali
g³ównie oficerowie rosyjscy. Mapa ukaza³a siê w ostatecznej formie (1:126 000)
w roku 1843 z dat¹ 1839.
Rzeba terenu na Topograficznej Karcie Królestwa Polskiego przedstawiona jest metod¹ kreskow¹ Lehmanna. Brak oznaczonych punków wysokociowych uniemo¿liwia interpretacjê rzeby terenu. Najwiêcej uchybieñ tej mapy
wi¹¿e siê z dok³adnoci¹ lokalizacji obiektów, co jest wynikiem braku osnowy
geodezyjnej dla ca³ego kraju i wykorzystaniem map zaborców. Natomiast szczegó³owe przedstawienie elementów hydrograficznych (Sirko 1999) czyni tê mapê
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bardzo przydatn¹ do analiz przekszta³ceñ stosunków wodnych. Szczególnie
interesuj¹ce dla geografów mog¹ byæ oryginalne materia³y archiwalne w postaci zapisków sporz¹dzanych w trakcie pomiarów topograficznych (Ostrowski 1994; Postnikow 1990).
W latach 18811916 Rosjanie wykorzystali Topograficzn¹ Kartê Królestwa
Polskiego do sporz¹dzenia mapy w skali 1:21 000 (pó³wiorstówki) dla obszaru
prawie ca³ego zaboru rosyjskiego. W latach 18811901 Rosyjski Sztab Generalny wyda³ w Sankt Petersburgu mapy Odnovirstnaja karta zapadnago pogranicnago prostranstva. Na ich podstawie wykonano mapy Nowaja Topograficzeskaja Karta Zapadnoj Rossji w skali 1:84 000 (dwuwiorstówki). Rzeba
terenu na tej mapie przedstawiona jest poziomicami (co 2 s¹¿nie), a d³ugoæ
geograficzna liczona jest od Pu³kowa (Flis 1959).
Niemcy, w czasie pierwszej wojny wiatowej, pomniejszyli tê mapê do skali 1:100 000, nadaj¹c jej nazwê Karte des Westlichen Rußlands. Mapy te wydawane by³y w Berlinie w latach 19141917. Warto równie¿ nadmieniæ, ¿e pod
tak¹ sam¹ nazw¹ ukaza³y siê w latach 19141918 mapy w skali 1:25 000.
Mapy Karte des Westlichen Rußlands dla obszaru Lubelszczyzny posiadaj¹
rysunek poziomicowy, który wprowadzili Rosjanie na dwuwiorstówkach.
Mapy austriackie (Spezialkarte) sporz¹dzane by³y g³ównie w skali 1:75 000.
Dla obszaru Lubelszczyzny powielono niemieck¹ Karte des westlichen
Rußlands. Rzebê terenu przedstawiono za pomoc¹ warstwic, co jest ewidentnym przeniesieniem zapisów z map rosyjskich.
Po uzyskaniu przez Polskê niepodleg³oci wa¿nym zagadnieniem kartograficznym by³o uporz¹dkowanie systemu triangulacyjnego. Na mapach zaborców wspó³rzêdne punktów by³y odnoszone do trzech elipsoid: Bessela,
Walbecka i wyrównuj¹cej  w 9 uk³adach niepowi¹zanych ze sob¹ (S³omczyñski 1933). Wojskowy Instytut Geograficzny wprowadzi³ nowy uk³ad triangulacyjny, a efektem jego prac by³o wydanie map topograficznych: Mapy Szczegó³owej Polski 1:25 000, Mapy Taktycznej Polski 1:100 000, próbnych arkuszy
mapy taktycznej 1:50 000 (Flis 1959). Na wszystkich mapach wydawanych
w okresie miêdzywojennym za powierzchniê odniesienia przyjêto elipsoidê
Bessela. Mapa Taktyczna wydawana by³a od roku 1931 w czterech kolorach,
z wyranym rysunkiem poziomicowym. Jakoæ tych map uzyska³a uznanie
ówczesnych kartografów europejskich.
Jednym ze róde³ informacji o dawnych mapach topograficznych, ich sporz¹dzeniu, wadach i zaletach jest artyku³ J. S³omczyñskiego (1934) opisuj¹cy
historiê powstawania wojskowych map topograficznych w odrodzonej po zaborach Polsce. Ocenê dok³adnoci dawnych map topograficznych z obszaru
Polski przedstawi³ J. Szeliga (1993). Dla Topograficznej Karty Królestwa Polskiego (1843) redni b³¹d szerokoci geograficznej wynosi 11,8, a redni b³¹d
d³ugoci  36. Zatem b³êdy szerokoci geograficznej, mierzone wzd³u¿ ka¿dego po³udnika, wynosz¹ rednio oko³o 374 m. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e b³êdy te
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by³y co najmniej kilka razy mniejsze ni¿ na mapach wydawanych w drugiej
po³owie XVIII w. Na mapach wydawanych pod koniec XIX i na pocz¹tku XX
wieku, a przede wszystkim w okresie I wojny wiatowej, dok³adnoæ znacznie
wzros³a. Obszar Lubelszczyzny w czasie dzia³añ wojennych zajmowany by³
przez zaborców rosyjskich, niemieckich i austriackich. Wojskowe s³u¿by topograficzne tych pañstw wykonywa³y wielkoskalowe mapy oparte na triangulacjach i systematycznych zdjêciach stolikowych. Zastosowano wówczas
kierownicê topograficzn¹ (Szeliga 1993). Najdok³adniejsze zdjêcia topograficzne wykonali Niemcy, a na mapach austriackich i rosyjskich rednie b³êdy
wynosi³y wówczas 1050 m. Tak¿e ró¿norodne by³y zapisy rzêdnych terenów
 na mapach rosyjskich wyra¿one w s¹¿niach, na niemieckich i austriackich
w metrach. Niemieckie mapy odwo³uj¹ siê do poziomu Morza Pó³nocnego
w Amsterdamie, rosyjskie do poziomu Morza Ba³tyckiego w Kronsztadzie,
a austriackie do poziomu Adriatyku w Triecie. Szeliga (1993) zaleca, aby
badania dok³adnociowe poprzedza³y wszelkie analizy dawnych map. Stwarzaj¹ one podstawê do obiektywnej ich oceny i porównania przydatnoci. Najprostsz¹, a zarazem mo¿liw¹ do zastosowania na ka¿dej mapie jest metoda
porównania odleg³oci.
Po drugiej wojnie wiatowej mapy topograficzne wydawane by³y w piêciu
uk³adach (http://www.codgik.gov.pl/uklady_wsp.html):
1. 1942  obowi¹zywa³ do po³owy lat 60. XX w., powsta³ w wyniku zastosowania odwzorowania Gaussa-Krügerra na elipsoidzie Krasowskiego,
2. 1965  obowi¹zuj¹cy od koñca lat 60. XX w., dla czterech stref zastosowano odwzorowanie quasi-stereograficzne (Roussilhea), natomiast dla strefy 5. zastosowano zmodyfikowane odwzorowanie Gaussa-Krügerra,
3. GUGIK-80  by³ uk³adem jednostrefowym, powsta³ym przy u¿yciu odwzorowania quasi-stereograficznego (elipsoida Krasowskiego), stosowanym
dla map w skali 1:100 000,
4. 1992  oparty na elipsoidzie GRS-80 (Geodetic Reference System 1980)
uk³ad jednostrefowy powsta³y przy zastosowaniu zmodyfikowanego odwzorowania Gaussa-Krügerra,
5. UTM  stosowany dla celów wojskowych i nawigacyjnych, dla którego
przyjêto zmodyfikowane odwzorowanie Gaussa-Krügerra.
Wymienione powy¿ej mapy topograficzne sporz¹dzone zosta³y w ró¿nych
odwzorowaniach i skalach, co zawsze powinno byæ uwzglêdniane przy ich interpretacji.
Przyk³ady analizy treci hydrograficznych na dawnych mapach
Wstêpn¹ procedurê, jak¹ nale¿y wykonaæ przed odczytywaniem treci mapy,
jest ocena jej przydatnoci. Analizie nale¿y poddaæ przede wszystkim elementy

Dawne mapy topograficzne Lubelszczyzny...

179

matematyczne: odwzorowanie, skalê i kompozycjê, nastêpnie legendê mapy.
Koniecznym wymogiem uzupe³niaj¹cym analizê treci mapy jest siêgniêcie
do róde³ tekstowych zwi¹zanych z jej tworzeniem.
Przedstawione poni¿ej (ryc. 14) przyk³ady fragmentów map topograficznych mog¹ dobrze s³u¿yæ do analiz hydrograficznych. Porównywalna skala map
(od 1:100 000 do 1:126 000) eliminuje w czêci problemy zwi¹zane z ich generalizacj¹. Pozwala to na przyk³adowe przeledzenie zmian stosunków wodnych.

Ryc. 1. Fragment Topograficznej Karty Królestwa Polskiego (1843)

Ryc. 2. Fragment Karte des westlichen Rußlands (1915)
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Na prze³omie XIX i XX wieku nast¹pi³y wyrane zmiany biegu rzek: Bugu
i Tarasienki (ryc. 1, 2). Bug, naturalnie meandruj¹c, pozostawia³ liczne starorzecza. Znacznie mniejszej rzece, Tarasience, zmieniono natomiast przebieg koryta, kieruj¹c jej wody do jeziora Glinki. W ten sposób pierwotnie bezodp³ywowe jezioro sta³o siê przep³ywowym.
W latach 19151933 rzeka Bug na pó³noc od wsi Orchówek zmieni³a wyranie swój przebieg (ryc. 2, 3). W celu ochrony kocio³a i klasztoru, posadowionych na wysokiej skarpie, wyprostowano koryto rzeczne. Odciêto meander,
tworz¹c jezioro zakolowe, izolowane od rzeki wysokim wa³em. Poniewa¿ Bug
na tym odcinku silnie meandruje, czego pozosta³oci¹ s¹ liczne starorzecza,
informacje kartograficzne zweryfikowano opisami archiwalnymi, które stanowi³y konieczne uzupe³nienie analizy kartograficznej. Takim przyk³adem
jest jezioro rzeczne powsta³e w tym samym czasie, oko³o 1 km na po³udnie od
Orchowa. Czêæ starorzeczy wype³niona wod¹ tworzy liczne jeziora dolinne.
Zmieni³a siê tak¿e gospodarka wod¹ w dolinie rzeki W³odawki. Wielki
W³odawski Staw, który ju¿ w po³owie XIX w. (ryc. 1) funkcjonowa³ na po³udnie od miasta, uleg³ w latach 30. XX w. znacznemu zmniejszeniu (ryc. 3),
natomiast poni¿ej Wielkiego Stawu istnia³ na W³odawce m³yn wodny.

Ryc. 3. Fragment Mapy Taktycznej Polski WIG (1933)

Po drugiej wojnie wiatowej nast¹pi³y radykalne zmiany w zabudowie
hydrotechnicznej na Bugu. Z trzech istniej¹cych w 1933 r. mostów (ryc. 3)
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nie pozosta³ ¿aden (ryc. 4). W dolinie W³odawki nie ma ju¿ stawu i m³yna
wodnego.

Ryc. 4. Fragment Mapy Topograficznej Polski (1981)

Wykorzystanie map topograficznych w opisie zmian
stosunków wodnych Lubelszczyzny
Dawne mapy topograficzne wykorzystywane s¹ jako ród³a informacji hydrologicznej dla badaczy rodowiska Lubelszczyzny. Najczêciej stosowano
tak¹ procedurê przy okrelaniu zmian wód powierzchniowych  gêstoci sieci
wodnej, przebiegu koryt rzecznych, powierzchni ró¿nego typu jezior i zbiorników wodnych. Znacznie rzadziej analizowano zmiany zasiêgu podmok³oci
oraz problematykê zabudowy hydrotechnicznej rzek. Jedno opracowanie dotyczy³o zagadnienia przekszta³ceñ warunków infiltracji.
Poprawn¹ analizê gêstoci sieci rzecznej nale¿y prowadziæ na mapach w jednakowych skalach. Stosowanie map w ró¿nych skalach wymusza uwzglêdnianie zasad generalizacji. W takich przypadkach nale¿y korzystaæ z instrukcji
opracowania map topograficznych w celu poznania zasad prezentacji obiektów. Wiêcej trudnoci towarzyszy interpretacji zmian przebiegu koryt rzecznych i powierzchni jezior. Najwa¿niejszym zagadnieniem jest sposób znaczenia rzêdnej zwierciad³a wody. Na mapach XIX-wiecznych brak jest takich
informacji. Wprowadzenie rysunku poziomicowego na póniejszych mapach
topograficznych u³atwi³o zapis rzêdnej wody w rzekach i jeziorach. Innym,
istotnym problemem, z którym bezporednio zwi¹zane s¹ zniekszta³cenia
odleg³oci i k¹tów, jest odwzorowanie mapy.
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Najwiêcej badañ kartometrycznych z wykorzystaniem dawnych map prowadzono na Pojezierzu £êczyñsko-W³odawskim oraz w dolinach du¿ych rzek.
Map¹ topograficzn¹, która z regu³y stanowi pocz¹tek analiz zmian hydrologicznych jest Topograficzna Karta Królestwa Polskiego. Daje to badaczowi mo¿liwoæ przeledzenia sytuacji wodnej na Lubelszczynie w ci¹gu niespe³na dwóch
stuleci. T. Wilgat (1954) po raz pierwszy przeprowadzi³ analizê map archiwalnych w trakcie badañ na Pojezierzu £êczyñsko-W³odawskim. Rzêdn¹ zwierciad³a wody w jeziorach przyj¹³ wed³ug informacji zamieszczonej na Mapie
WIG. Jego opracowanie sta³o siê punktem wyjcia do analizy zmian powierzchni jezior w monografii Jeziora ³êczyñsko-w³odawskie (Furtak, Turczyñski
1998). Analizê przekszta³ceñ hydrograficznych jezior i ich zlewni przeprowadzono, opieraj¹c siê na dawnych mapach topograficznych umieszczonych w kilkunastu pracach magisterskich powsta³ych w latach 19952006 w Zak³adzie
Hydrografii UMCS. Przekszta³cenia sieci wodnej w zlewniach jezior zamienionych na zbiorniki retencyjne analizowano na Pojezierzu £êczyñsko-W³odawskim (Dawidek i in. 2004).
Zmiany zasiêgu podmok³oci i wi¹¿¹cych siê z tym procesem przekszta³ceñ odp³ywu wykonano dla zlewni nieistniej¹cego wspó³czenie Jeziora Wielkiego ko³o Lejna (Miêsiak 2005). Zmiany warunków infiltracji wód w zlewniach jezior sobiborskich wyjaniono w oparciu o mapy topograficzne z XIX
i XX wieku (Dawidek, Turczyñski 1999).
Baczn¹ uwagê na geometryczny opis mapy nale¿y zwróciæ przede wszystkim przy analizie zmian przebiegu koryt rzecznych. Ostatnio ewolucjê koryta
Bugu analizowali S. i T. Chmielewscy (2006). Porównuj¹c mapy w skali
1:100 000 (z lat 1915 i 1940) ze zdjêciem lotniczym z 1971 r. w skali 1:9000
oraz ze zdjêciami satelitarnymi o rozdzielczoci piksela 1 m z roku 2005, obliczyli oni rednie tempo przesuwania brzegu meandrów Bugu oraz zmian powierzchni wody w korycie rzecznym. Zastosowanie niezweryfikowanego i ró¿noskalowego materia³u kartograficznego doprowadzi³o do nieuprawnionych
wniosków natury geomorfologicznej i hydrologicznej, np. tempo erozji brze¿nej 2 m/rok i zmniejszenie powierzchni wody w korycie o 37,2%. Informacje te
s¹ sprzeczne z wynikami badañ prowadzonych przez geografów pracuj¹cych
z wykorzystaniem dawnych map. Geomorfologowie ledzili zmiany po³o¿enia
³o¿ysk Wis³y, Bugu i Wieprza, weryfikuj¹c informacje z dawnych map odwiertami geologicznymi (Harasimiuk, Szwajgier 1991; Maruszczak 1997; Kociuba 2002; Szwajgier 2002). Z zakresu hydrologii opracowano zagadnienia
przekszta³ceñ koryt rzecznych w jeziora (Bochra 2002; Ferencz 2005; Wasilewska 2006).
Zwi¹zek zabudowy hydrotechnicznej rzek z warunkami retencji omawiany by³ przez Burlikowsk¹ (1988) i Jañca (2007).

Dawne mapy topograficzne Lubelszczyzny...

183

Podsumowanie
Badanie treci dawnych map jest wa¿nym procesem wspomagaj¹cym odtworzenie stanu rodowiska. Analiza kartograficzna znajduje wa¿ne miejsce
w hydrologii. Porównanie obrazu map, ich skal i odwzorowañ powinno odbywaæ siê z zachowaniem szczególnej starannoci metodycznej. Jest to najwa¿niejszy wymóg prowadz¹cy do poprawnych wniosków. Bogactwo informacji
zawartych na dawnych mapach topograficznych stwarza wyj¹tkow¹ mo¿liwoæ interpretacji zmian hydrograficznych na Lubelszczynie w ostatnich
dwóch stuleciach.
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Obieg wody w jeziorze przybrze¿nym
na przyk³adzie jeziora £ebsko
Water circulation in coastal lake exemplified on £ebsko Lake

ABSTRACT: In coastal lakes intrusions of sea waters and damming of free
outflow of potamic waters are the most characteristic phenomena. A thesis
has been put forward that the variability and distribution of chlorides
concentrations in £ebsko Lake are determined by hydrographic and
hydrological conditions. The analysis covered changes in water levels in the
lake and sea, observations of directions of water flow in the £eba Canal and
the measurement results of chlorides concentrations. Water with higher
salinity spread throughout the water mass of the lake. Sea water which flew
into the lake basin during intrusion is successively pushed away by potamic
waters. Water with higher salinity remains at the bottom for the longest
time. The effect of such water circulation in £ebsko Lake is constantly higher,
though changeable and diversely distributed salinity of its waters.
S£OWA KLUCZOWE: jezioro przybrze¿ne, poziom wody, intruzja, chlorki, obieg
wody.
KEY WORDS: coastal lake, stage of water, intrusion, chlorides, water circulation.

Wprowadzenie
Jeziora przybrze¿ne ze wzglêdu na swe po³o¿enie maj¹ inny obieg wody
ni¿ pozosta³e jeziora. Le¿¹ one w strefie przejciowej pomiêdzy l¹dem a morzem, gdzie w wyniku wzajemnego oddzia³ywania tych dwu rodowisk wystêpuj¹ liczne i ró¿norodne zjawiska. Najbardziej charakterystyczne z nich s¹
zjawiska intruzji wód morskich oraz podparcia swobodnego odp³ywu wód potamicznych. W efekcie intruzji w wodach jezior przybrze¿nych wystêpuj¹ obok
wód pochodzenia l¹dowego tak¿e wody pochodzenia morskiego. Wzajemne
proporcje miêdzy tymi ró¿nymi genetycznie wodami s¹ zmienne i ró¿ne w poszczególnych jeziorach (Drwal, Cieliñski 2006). Stan dotychczasowych badañ pozwala na postawienie hipotezy, ¿e stê¿enia chlorków zale¿¹ nie tylko
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od czynnika meteorologicznego, ale w niektórych z jezior uwarunkowania hydrograficzne i hydrologiczne decyduj¹ o ich zmiennoci i rozk³adzie.
Jako obiekt badañ wybrano najwiêksze na polskim odcinku wybrze¿a Ba³tyku po³udniowego jezioro przybrze¿ne  £ebsko.
Uwarunkowania hydrologiczne
Jezioro £ebsko le¿y na równinie nadmorskiej w dolnej, przymorskiej czêci dorzecza £eby (ryc. 1). Usytuowanie jeziora w stosunku do brzegu morskiego oraz ekspozycja tego¿ brzegu sprzyjaj¹ silnemu oddzia³ywaniu morza na
jezioro przy wiatrach z sektora pó³nocno-wschodniego. Do jeziora uchodzi rzeka
£eba, przez co jest ono praktycznie recypientem ca³ego dorzecza. Od morza
oddziela je mierzeja o szerokoci wynosz¹cej w najwê¿szym miejscu 600 m,
a w najszerszym 3 km. Z morzem ³¹czy je szeroki na 6080 m i g³êboki na 6 m
kana³ (uwa¿any za ujciowy odcinek £eby) d³ugoci 2,7 km. Powierzchnia
dorzecza £eby wynosi 1594 km2. Jej oko³o 15% stanowi bezporednia zlewnia
jeziora (Weber 1972). Jest to obszar o wymuszonym obiegu wody (systemy
polderowe) z du¿¹ liczb¹ kana³ów i rowów melioracyjnych.
Jezioro £ebsko ma 71,4 km2 powierzchni. Jest p³ytkim zbiornikiem, którego maksymalna g³êbokoæ osi¹ga 6,1 m, a g³êbokoæ rednia wynosi 1,6 m.
W rzebie dna misy widoczna jest rynna (Choiñski, Kaniecki 2003), która
swym kszta³tem i usytuowaniem nawi¹zuje do biegu rzeki. O hydrologii jeziora £ebsko decyduje dop³yw wód rzek¹ £eb¹ (92% zasilania ze zlewni). Jego
re¿im charakteryzuje siê jednym z najbardziej wyrównanych przep³ywów
sporód wszystkich rzek polskich. Najni¿sze miesiêczne przep³ywy wystêpuj¹ w sierpniu, a maksymalne w marcu. redni przep³yw £eby jest szacowany
na od 16,9 m3·s-1 w latach 19511960 (Mikulski 1970) do 11,8 m3·s-1 w latach
19891998 (Bogdanowicz 2004).
Metoda
W badaniach wykorzystano rejestracjê poziomów wody w jeziorze i w morzu, obserwacje kierunku p³yniêcia wody w kanale £eby, wyniki pomiarów
stê¿eñ chlorków w wodach jeziora oraz wyniki szczegó³owego pomiaru przep³ywu w kanale £eby i przemieszczania siê masy wody w pó³nocnym akwenie
jeziora podczas intruzji.
Poziom wody w morzu, jak i kierunek przep³ywu wody w kanale £eby,
obserwowany by³ w Porcie £eba przez Urz¹d Morski w S³upsku. Standardowo obserwacje wykonywane s¹ szeæ razy na dobê. W sytuacjach sztormowych obserwacje wykonuje siê czêciej. Dla celów pracy z szeciu pomiarów
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Ryc. 1. Po³o¿enie jeziora £ebsko w dorzeczu £eby (A) oraz jego zlewnia bezporednia (B)

obliczono redni¹ dobow¹. W pracy wykorzystano dane z okresu 19942005,
porównuj¹c poziom wody w morzu z poziomem wody w jeziorze na wodowskazie w Izbicy (IMGW S³upsk), zaznaczaj¹c jednoczenie kierunek przep³ywu
wody w kanale £eby.
Na jeziorze £ebsko zlokalizowano 8 punktów pomiarowych (ryc. 1), w których w latach 20022006 w trakcie 16 serii pomiarowych pobierano próbki
wody powierzchniowej i naddennej oraz powierzchniowy osad denny. Z tego
ostatniego uzyskiwano nastêpnie przy u¿yciu wirówki Centrifuge wody interstycjalne. Punkty pomiarowe zlokalizowane zosta³y w charakterystycznych
miejscach rzeby dna (2, 7) niecki, w tym w g³êboczkach (5, 6) oraz miejscach,
w których uchodz¹ do jeziora najwiêksze dop³ywy (1, 3, 4). Jedynie punkt nr 8
zlokalizowano naprzeciw jedynego odp³ywu z jeziora  kana³u £eby. Analizê
pobranych próbek wody wykonano w laboratorium Katedry Hydrologii Uniwersytetu Gdañskiego. Stê¿enie chlorków okrelano metod¹ miareczkow¹.
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Szczegó³owy pomiar przep³ywu w kanale £eby oraz przemieszczania siê mas
wodnych w pó³nocnym akwenie jeziora £ebsko w trakcie trwania intruzji wykonano w dniu 10 listopada 2006 roku. Wykonano go pr¹domierzami, które
umo¿liwiaj¹ okrelenie kierunku i prêdkoci wody w ca³ym profilu zwil¿onym.
By³y to Akustyczny Dopplerowski Pr¹domierz Profiluj¹cy  Teledyne RD Instruments StreamPro ADCP o zakresie g³êbokoci od 0,15 do 4,2 m oraz Austyczny Dopplerowski Pr¹domierz Profiluj¹cy  Teledyne RD Instruments Workhorse Rio Grande 1200 ZedHed ADCP o zakresie g³êbokoci od 0,3 do 21 m.
W celu okrelenia ewentualnych relacji pomiêdzy rozk³adem stê¿eñ chlorków w wodach jeziora £ebsko a wysokoci¹ piêtrzenia, jak i ró¿nic¹ poziomu
miêdzy morzem i jeziorem oraz po³o¿eniem poszczególnych akwenów i topografi¹ dna jeziora, porównano wyniki równoczesnych pomiarów i obserwacji.
Zaobserwowane prawid³owoci zilustrowano wykresami przebiegu zjawisk
w piêciu wybranych sytuacjach.
Mo¿liwoæ wyst¹pienia intruzji
Do zjawiska intruzji dochodzi, gdy poziom wody w morzu jest wy¿szy ni¿
w jeziorze. Pomiary poziomu wody w jeziorze by³y wykonywane tylko raz w ci¹gu doby i dlatego jako poziom wody w morzu przyjêto wartoæ redni¹ okrelon¹ z 6 pomiarów wykonywanych w ci¹gu doby w porcie w £ebie. W okresie
od 1994 do 2005 roku zanotowano 1124 dni z poziomem wy¿szym w morzu
ni¿ w jeziorze (tab. 1). W poszczególnych latach liczba zarejestrowanych sytuacji by³a ró¿na.
Tab. 1. Liczba dni z poziomem wody wy¿szym w morzu ni¿ jeziorze w latach 19942005
Lata

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Dni
%

109
9,7

103
9,2

86
7,7

114
10,1

93
8,3

70*
6,2

100*
8,9

108
9,6

98
8,7

78
6,9

92
8,2

73
6,5

1994
2005
1124
100

* Dane przybli¿one z uwagi na brak pomiarów w niektórych miesi¹cach (pog³êbianie kana³u £eby).

Najczêciej do intruzji dochodzi³o w czerwcu, padzierniku i sierpniu, a najrzadziej w kwietniu i listopadzie (tab. 2). Wród zarejestrowanych przypadków najczêciej wystêpowa³y sytuacje, gdy ró¿nice poziomów wody wynosi³y
od 0 do 9 cm. Takie sytuacje stanowi³y a¿ 74% wszystkich przypadków. Przy
ró¿nicy poziomów od 10 do 19 cm stanowi³y one 20%, od 20 do 29 cm  4%,
a powy¿ej 30 cm prawie 2%. W tym ostatnim przypadku najwiêcej sytuacji
wyst¹pi³o w kwietniu, a zatem w miesi¹cu, kiedy najrzadziej dochodzi do
efektu odwróconego zwierciad³a.
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Tab. 2. £¹czna liczba dni w poszczególnych miesi¹cach z poziomem wody wy¿szym
w morzu ni¿ w jeziorze w okresie 19942005
Miesi¹c
Dni
%

XI
73
6,5

XII
89
7,9

I
105
9,3

II
80
7,1

III
81
7,2

IV
65
5,8

V
96
8,6

VI
142
12,6

VII
89
7,9

VIII
102
9,1

IX
86
7,7

X
116
10,3

Obserwacje kierunku przep³ywu w kanale £eby
W okresie od 1994 do 2005 roku zanotowano 926 dni z przep³ywem w kierunku jeziora oraz 163 dni z przep³ywem o kierunku niemo¿liwym do okrelenia (tab. 3). £¹cznie daje to zbli¿ony wynik (1089 dni) do uzyskanego na
podstawie wyliczeñ nap³ywu wód morskich z ró¿nic poziomów obu akwenów.
Ta niewielka ró¿nica mo¿e mieæ przyczynê w subiektywnym odczycie przez
obserwatora kierunku p³yniêcia. Z obserwacji wynika, ¿e miesi¹cami z najwiêksz¹ liczb¹ dni, w których woda p³ynê³a w kierunku jeziora, by³y miesi¹ce
pó³rocza letniego: czerwiec (97 dni) oraz sierpieñ (92 dni). Podobnie by³o w przypadku, kiedy nie mo¿na by³o okreliæ kierunku p³yniêcia wody. Najczêciej
takie problemy wystêpowa³y w lipcu (23 dni), czerwcu (19 dni) oraz sierpniu
(18 dni). Bior¹c pod uwagê ca³y okres 19942005, najwiêcej dni, w których
woda p³ynê³a w kierunku jeziora, zaobserwowano w czerwcu 1994 roku
(15 dni). Z kolei najmniejsz¹ liczbê dni zanotowano w lutym 1994 i kwietniu
1998 roku (1 dzieñ).
Tab. 3. £¹czna liczba dni z ró¿nym kierunkiem pr¹du w kanale £eby w okresie
19942005
Miesi¹c
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Razem

W kierunku morza
Liczba dni
%
258
78,2
261
76,5
282
75,8
271
79,9
299
80,4
282
78,3
271
72,8
244
67,8
259
69,6
262
70,4
229
69,4
254
74,5
3172
74,5

W kierunku jeziora
Liczba dni
%
61
18,5
72
21,1
77
20,7
61
18,0
65
17,5
62
17,2
85
22,9
97
26,9
90
24,2
92
24,7
89
27,0
75
22,0
926
21,7

Kierunek niemo¿liwy do okrelenia
Liczba
%
11
3,3
8
2,4
13
3,5
7
2,1
8
2,1
16
4,5
16
4,3
19
5,3
23
6,2
18
4,9
12
3,6
12
3,5
163
3,8

Stê¿enia chlorków w wodach jeziora £ebsko
Wyniki pomiarów stê¿eñ chlorków w wodach jeziora £ebsko wykaza³y, ¿e
we wszystkich terminach we wszystkich omiu punktach oraz zarówno przy
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powierzchni, jak i przy dnie ich wartoci by³y podwy¿szone (tab. 4). Zaobserwowano prawid³owoæ, ¿e stê¿enia chlorków wzrastaj¹ w ca³ej toni w miarê
zbli¿ania siê do kana³u £eby (ryc. 2). Ponadto wy¿sze wartoci stê¿eñ chlorków wystêpowa³y w pó³nocnej czêci jeziora. W wiêkszoci przypadków obserwowano te¿ wy¿sze wartoci w warstwie wody naddennej ni¿ powierzchniowej, a ró¿nice dochodzi³y czêsto do 200 mgCl-·dm-3. Z kolei wody interstycjalne charakteryzowa³y siê wy¿szymi stê¿eniami w porównaniu z wodami
powierzchniowymi i naddennymi.
Tab. 4. Skrajne stê¿enia chlorków (mg Cl-·dm-3) w wodach jeziora £ebsko
w poszczególnych punktach
Punkt
(g³êbokoæ)
Woda
Powierzchniowa
Naddenna
Interstycjalna

1
(2,5 m)
maks. min.
1590 455
1662 508
1601 557

2
(2,5 m)
maks. min.
1664 502
1741 622
1838 673

3
(2,0 m)
maks. min.
1642 383
1685 490
1712 419

4
(2,0 m)
maks. min.
1326 316
1395 296
1413 250

5
(3,5 m)
maks. min.
1820 527
1883 547
1954 664

6
(6,0 m)
maks. min.
1886 547
1966 679
2098 1004

7
(2,0 m)
maks. min.
1843 538
1923 557
2216 785

8
(2,5 m)
maks. min.
1970 766
2443 780
2772 1174

Zarejestrowane skrajne stê¿enia (tab. 4) w wodach powierzchniowych waha³y siê od 1970 do 316 mgCl-·dm-3, w wodach naddennych od 2443 do 296
mg Cl-·dm-3, a w wodach interstycjalnych od 2772 do 250 mg Cl-·dm-3. Nie
stwierdzono wyranych sta³ych tendencji sezonowych. W ka¿dym sezonie, poza
jesieni¹, rejestrowano zarówno maksymalne, jak i minimalne stê¿enia.

Ryc. 2. Przyk³ad poziomego i pionowego rozk³adu stê¿enia chlorków w wodach jeziora
£ebsko (23.05.2002), 1  8 punkty na ryc. 1

Uwarunkowania rozk³adu stê¿eñ chlorków
Wyniki 16 serii pomiarów rozk³adu stê¿eñ chlorków wykaza³y, ¿e ich rozk³ad nawi¹zywa³ zarówno do wysokoci piêtrzenia, jak i do ró¿nicy poziomu
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miêdzy morzem i jeziorem, ale tak¿e do po³o¿enia akwenu w przestrzeni geograficznej i topografii dna jeziora. Dla ilustracji tych spostrze¿eñ wybrano
5 przyk³adowych sytuacji.
W sytuacji gdy wysokoæ piêtrzenia w morzu osi¹ga³a stan oko³o 530 cm,
a woda w kanale £eby w dniu pomiarów wyranie p³ynê³a w kierunku jeziora, uwidoczni³ siê wp³yw ró¿nicy poziomów miêdzy morzem i jeziorem, a tak¿e po³o¿enia akwenu na rozk³ad stê¿eñ chlorków w wodach jeziora. W przypadku ró¿nicy poziomów wynosz¹cej tylko kilka centymetrów, jedynie w punkcie 8 woda nad dnem mia³a stê¿enie 1880 mg·dm-3 (ryc. 3a). Natomiast w przypadku ró¿nicy poziomów wynosz¹cej kilkadziesi¹t centymetrów podobnie
wysokie stê¿enia wynosz¹ce od 1981 do 1610 notowano we wszystkich punktach (ryc. 3b). Jedynie w punkcie 4 zlokalizowanym w akwenie, do którego
bezporednio uchodzi £eba, stê¿enia by³y o oko³o 200 mg·dm-3 ni¿sze w stosunku do punktu 1 i oko³o 650 mg·dm-3 do punktu 8.
Nieco inny rozk³ad stê¿eñ chlorków wystêpowa³, gdy p³yniêcie wody w kanale £eby w kierunku jeziora obserwator zarejestrowa³ w dniu poprzedzaj¹cym pomiar, a nie w samym dniu pomiaru. Ta sytuacja uwidoczni³a znaczenie wysokoci piêtrzenia i bardziej ni¿ poprzednio po³o¿enia akwenu. W dniu
pomiaru poziom wody w jeziorze przekracza³ 510 cm, a ró¿nica poziomów
wynosi³a oko³o 10 cm. Natomiast w dniu poprzedzaj¹cym ró¿nica poziomów
wynosi³a zaledwie 1 cm, przy czym wia³ intensywny wiatr z pó³nocy, wt³aczaj¹c wodê morsk¹ do jeziora. Najwy¿sze stê¿enie chlorków wystêpowa³o wówczas tylko w punktach 8 i 6, przy czym w tym ostatnim stê¿enie przy dnie
by³o wy¿sze o oko³o 300 mg·dm-3 ni¿ przy powierzchni (ryc. 3c). Natomiast
w innej sytuacji, gdy poziom wody w jeziorze wynosi³ prawie 540 cm, a ró¿nica poziomów wynosi³a ok. 20 cm ogólnie stê¿enia by³y wy¿sze w ca³ej toni
jeziora, a w punkcie 8 przy dnie stê¿enie by³o wy¿sze ni¿ przy powierzchni
o prawie 600 mg·dm-3. Ponadto równie¿ w punktach 3 i 4 obserwowano wyran¹ ró¿nicê stê¿eñ chlorków pomiêdzy wod¹ powierzchniow¹ i przy dnie
(ryc. 3d). ród³em chlorków w tym wypadku by³ g³ównie nap³yw wody morskiej przez kilka dni z rzêdu i jej stagnacja przy dnie.
Jeszcze inny rozk³ad stê¿eñ chlorków wystêpowa³, gdy w kanale £eby woda
p³ynê³a w kierunku morza, zarówno w dniu pomiaru, jak i w dniu poprzedzaj¹cym pomiar. W takich sytuacjach uwidoczni³ siê równie¿ wp³yw topografii
dna. Gdy poziom wody w morzu by³ nie wy¿szy ni¿ 500 cm, a ró¿nica poziomów miêdzy morzem a jeziorem wynosi³a tylko 2 cm, stê¿enia chlorków by³y
wyranie ni¿sze, a ich wartoæ nie przekracza³a 600 mg·dm-3 (ryc. 3e).
Na podstawie uzyskanych wyników mo¿na stwierdziæ, ¿e nawet w przypadku ró¿nicy poziomu miêdzy morzem i jeziorem rzêdu 12 cm uwidacznia
siê przep³yw w kierunku odwrotnym, tj. przep³yw z morza.

192

Jan Drwal, Roman Cieliñski, Izabela Chlost

Ryc. 3. Rozk³ad stê¿eñ chlorków w wodach jeziora £ebsko w powi¹zaniu ze stanami wody
w Morzu Ba³tyckim i jeziorze £ebsko

Wymiana wody miêdzy morzem a jeziorem i jej konsekwencje
Pojemnoæ jeziora £ebsko wynosi 117 521 tys. m3, co przy rocznym dop³ywie potamicznym okrelanym na 524 mln m3 (Mikulski 1970) daje wskanik
wymiany wód równy 4,4 (Drwal, Cieliñski 2006). Mo¿na postawiæ pytanie,
jaki w takich warunkach mo¿e byæ wp³yw oddzia³ywania obserwowanych intruzji wód morskich na wody jeziora £ebsko.
Pomiar natê¿enia przep³ywu wykonany w dniu 10 listopada 2006 roku
przy ró¿nicy poziomów wody w morzu i w jeziorze wynosz¹cej w dniu wykonywania pomiaru 3 cm (stan morza  551 cm, stan jeziora  548 cm) i w dniu
poprzedzaj¹cym 4 cm (stan morza  542 cm, stan jeziora  538 cm) wykaza³,
¿e w woda p³ynê³a w kierunku jeziora ca³ym przekrojem koryta rzeki w miarê
z jednakow¹ prêdkoci¹ (ryc. 4). Natê¿enie przep³ywu wynios³o rednio 54 m3·s-1.
Przy takim natê¿eniu intruzji wskanik wymiany wynosi 14,5. Gdyby równoczenie za³o¿yæ brak dop³ywu potamicznego, nape³nianie misy jeziora wod¹
morsk¹ trwa³oby oko³o 25 dób (1 702 944 000 m3·rok-1). Tak d³ugo trwaj¹cej
intruzji jeszcze nie notowano, nie mówi¹c ju¿ o tym, ¿e przez ca³y czas jej
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trwania odbywa³by siê równolegle dop³yw wód l¹dowych, co wyd³u¿y³oby ten
okres o kolejne doby.
Woda o podwy¿szonym zasoleniu rozprzestrzenia siê po ca³ej toni jeziora
mniej lub bardziej równomiernie, co dobrze ilustruje sytuacja zaobserwowana w dniu 28 padziernika 2006 roku (ryc. 3b). Jednak woda morska, która
nap³ynê³a do misy jeziora podczas intruzji, po jej ustaniu nie cofa siê, tak
jak to siê dzieje w estuariach, lecz jest przez wody potamiczne sukcesywnie
spychana (Drwal, Cieliñski 2006). To spychanie najwczeniej uwidacznia
siê w akwenie, do którego uchodzi rzeka £eba i rzeka Pustynka (punkty 3
i 4). Natomiast woda o podwy¿szonym zasoleniu najd³u¿ej utrzymuje siê przy
dnie, a szczególnie w g³êboczkach. Porednio wiadcz¹ tym o tak¿e jeszcze
wy¿sze stê¿enia chlorków w wodach interstycjalnych ni¿ naddennych. Efektem takiego obiegu wody w jeziorze £ebsko jest stale podwy¿szone, choæ zmienne i ró¿nie roz³o¿one zasolenie jego wód.

Ryc. 4. Rozk³ad prêdkoci wody w korycie kana³u £eby w dniu 10 listopada 2006 roku
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Wewnêtrzna struktura hydrograficzna obszaru
endoreicznego Linia
An internal hydrographical structure of the endoreic area Linia

ABSTRACT: The identification of the internal hydrographic structure of areas
without outflow at a more detailed level than elementary could explain how
such areas influence the river outflow of adjacent catchments and whether
large areas, like the ones which occur in the Pomeranian watershed, can
form independent units.
The hypothesis has been proposed that the observed variability of the
internal structure of areas without outflow, which is suggested to be called
unit hydrographic structure, is closely related to the state of depression
retention in these areas. The subject of the research is the endorheic area
situated in the catchment of the £upawa and the £eba. The main method of
research is hydrographic interpretation combining detailed field surveys and
desk-top research.
S£OWA KLUCZOWE: obszary bezodp³ywowe, struktura hydrograficzna, retencja
depresyjna, tereny m³odoglacjalne.
KEY WORDS: area without outflow, hydrographic structure, depression
retention, youth glacial area.

Postawienie zagadnienia
Struktura hydrograficzna obszarów endoreicznych, wystêpuj¹cych w terenach m³odej akumulacji lodowców plejstoceñskich, zosta³a rozpoznana na
poziomie elementarnym (Drwal 1982). Obszary te buduj¹ elementy hydrograficzne typu: obszary bezodp³ywowe ewapotranspiracyjne i obszary bezodp³ywowe ch³onne. Natomiast ich strukturê hydrograficzn¹ wyznacza udzia³
oraz po³o¿enie wzglêdem siebie tych ostatnich (Drwal, Hryniszak 2003).
Podejmowane próby okrelenia roli elementarnej struktury hydrograficznej obszarów endoreicznych w formowaniu odp³ywu potamicznego obszarów
m³odoglacjalnych (Drwal 1982, 1990; Drwal, Hryniszak 2003) nie doprowadzi³y do zadowalaj¹cych ustaleñ. Z konceptualnego modelu odp³ywu dla tere-
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nów m³odoglacjalnych (Drwal, Hryniszak 2003) wynika, ¿e elementarna struktura hydrograficzna odzwierciedla tylko drogi rozrz¹du dop³ywu atmosferycznego. Natomiast nie daje ona odpowiedzi na pytanie, dlaczego wystêpuj¹ obszary bezodp³ywowe ewapotranspiracyjne i ch³onne w sytuacji, gdy opad atmosferyczny jest wy¿szy od potencjalnej pojemnoci retencyjnej pojedynczego
zag³êbienia bezodp³ywowego. Tiner R. z zespo³em (2002), badaj¹c zag³êbienia
bezodp³ywowe w Stanach Zjednoczonych, zauwa¿y³, ¿e nie mo¿na analizowaæ
procesów hydrologicznych, ograniczaj¹c badania do pojedynczych zag³êbieñ,
ale nale¿y braæ pod uwagê ca³e tworzone przez nie systemy. Czêsto bowiem
okazuje siê, ¿e rola du¿ego obszaru bezodp³ywowego jest wiêksza ni¿ wynika³oby to z sumowania poszczególnych zag³êbieñ. Jedn¹ z dróg prowadz¹cych
do rozwi¹zania problemu jest rozpoznanie wewnêtrznej struktury hydrograficznej obszarów endoreicznych na poziomie bardziej szczegó³owym ni¿ elementarny. Zdjêcia lotnicze (Drwal, Furmañczyk 1975) oraz powtarzane w sezonach szczegó³owe zdjêcia hydrograficzne (skala 1:10 000) wykaza³y, ¿e rejestracja zmian hydrograficznych na takim bardziej szczegó³owym poziomie
jest mo¿liwa. Postawiono hipotezê, ¿e wewnêtrzna struktura elementów bezodp³ywowych jest rozpoznawalna i ¿e jest ona cile zwi¹zana ze stanem retencji depresyjnej w tych elementach.
Obszar badañ i metody
Przedmiotem badañ by³ du¿y, ponad 67 km2, obszar endoreiczny Linia
(ryc. 1), który w Podziale hydrograficznym Polski (Podzia³... 2005) nale¿y do
zlewni Bukowiny w dorzeczu £upawy (37,5% powierzchni), zlewni Okalicy
i Wêgorzy w dorzeczu £eby (31,9%) oraz do bezporedniej zlewni £eby 30,6%.
Do szczegó³owych badañ wybrano licz¹cy 13 km2 poligon badawczy, na którym znajduj¹ siê trzy ró¿ni¹ce siê miêdzy sob¹ systemy endoreiczne: Bia³ego
B³ota, G³êbokiego i Kruczego.
W postêpowaniu badawczym punktem wyjcia by³o kartowanie hydrograficzne obszaru endoreicznego Linia. Wyniki dokumentowano kartograficznie na mapie topograficznej w skali 1:10 000 oraz fotograficznie. Nastêpnie
wyznaczono elementarn¹ strukturê hydrograficzn¹ ca³ego obszaru (ryc. 1) oraz
dokonano wyboru poligonu badawczego do szczegó³owej rejestracji sezonowych zmian sieci hydrograficznej i stanów retencji depresyjnej. Ponadto jednorazowo pobrano próbki utworów powierzchniowych w celu okrelenia
ich przepuszczalnoci oraz wykonano wiercenia na g³ównym odbiorniku systemu endoreicznego  Bia³ym B³ocie, w celu okrelenia mi¹¿szoci torfów.
Nastêpnie wyznaczono zasiêg topograficznej zlewni ka¿dego zag³êbienia
bezodp³ywowego oraz jego powi¹zania hydrograficzne z s¹siednimi zlewniami. Pozwoli³o to na wydzielenie systemów endoreicznych utworzonych ze zlewni jednostkowych oraz okrelenie w nich hierarchizacji hydrograficznej.

Ryc. 1. Elementarna struktura hydrograficzna obszaru bezodp³ywowego Linia
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W ka¿dym z trzech wydzielonych systemów endoreicznych dokonywano
szczegó³owej oceny obiektów hydrograficznych. Pomiary powierzchni lustra
wody oraz g³êbokoci oczek wodnych umo¿liwi³y obliczenie stanu retencji depresyjnej. Na ka¿dym etapie dokonywano te¿ klasyfikacji zag³êbieñ.
Na ostatnim etapie podjêto próbê powi¹zania okrelonych kameralnie potencjalnych mo¿liwoci retencyjnych ka¿dego z systemów z aktualnym stanem ich retencji depresyjnej i wygl¹dem sieci hydrograficznej. Na podstawie
mapy topograficznej w skali 1:10 000 oceniono chwilowy stan retencji depresyjnej oraz jej stan potencjalny. Za retencjê depresyjn¹ uznano objêtoæ wody
wype³niaj¹c¹ zag³êbienia bezodp³ywowe. Natomiast potencjaln¹ retencjê depresyjn¹ okrelono jako objêtoæ wody potrzebn¹ do ca³kowitego wype³nienia
zag³êbienia bezodp³ywowego, którego granicê wyznacza najwy¿ej po³o¿ona zamkniêta poziomica. Do obliczeñ zastosowano ju¿ wczeniej wykorzystywane
modele przyrównuj¹ce misy zag³êbieñ bezodp³ywowych do bry³ geometrycznych: sto¿ka i sto¿ka ciêtego (Drwal i in. 1989, 1990) oraz dodatkowo do
czaszy kulistej.
Elementarna struktura hydrograficzna obszaru endoreicznego
Linia
Obszar endoreiczny Linia sk³ada siê z 507 zlewni zag³êbieñ bezodp³ywowych typu ewapotranspiracyjnego i 1623 typu ch³onnego, zajmuj¹cych odpowiednio 32,4 km2 (48%) i 34,7 km2 (52%) (ryc. 1). Zbudowane s¹ one z utworów przepuszczalnych (sandrowe piaski i ¿wiry) oraz nieprzepuszczalnych
(piaski gliniaste utworzone na glinach i in.). Jednak najwiêksz¹ czêæ zajmuj¹ w nich piaski lune, które charakteryzuj¹ siê redni¹ przepuszczalnoci¹.
Utwory o przepuszczalnoci s³abej, ró¿nego rodzaju piaski gliniaste, wystêpuj¹ przewa¿nie przy granicach poligonu badawczego. Utwory o przepuszczalnoci zmiennej, jak torfy, zalegaj¹ w dnach wilgotnych zag³êbieñ, tworz¹c wyizolowane wyspy.
Najwiêksz¹ czêæ stanowi¹ zag³êbienia p³ytkie, o g³êbokoci do 1,25 m.
Jest ich a¿ 1550, w tym zaledwie 279 zag³êbieñ ewapotranspiracyjnych. Ich
powierzchnia waha³a siê od 56 m2 do blisko 25 tys. m2. Najmniej liczn¹ grupê
tworz¹ zag³êbienia najg³êbsze, czyli o g³êbokoci powy¿ej 5,6 m. Takich zag³êbieñ jest 27, a tylko w 7 g³êbokoæ przekracza 10 m. Szczególnym przypadkiem jest Bia³e B³oto o powierzchni ponad 10 000 m2, którego g³êbokoæ (od
najwy¿szej zamkniêtej poziomicy do poziomu torfowiska) wynosi 23 m, ale
ca³kowita jego g³êbokoæ jest prawie dwukrotnie wiêksza. Wiercenia wykaza³y, ¿e mi¹¿szoæ torfów w rodkowej czêci zag³êbienia przekracza 21 m.
Ich wstêpna analiza makroskopowa wykazuje, ¿e s¹ to jednorodne torfy. Nie
stwierdzono ¿adnych przewarstwieñ osadami typu gytia, a jedynie wyst¹pi³y
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kilkucentymetrowe soczewki wody. Inne jest zag³êbienie G³êbokie, posiadaj¹ce zbocza nachylone 10° tak, ¿e przy powierzchni wyznaczonej przez najwy¿sz¹ zamkniêt¹ poziomicê wynosz¹cej 40 tys. m2, jego dno ma powierzchniê zaledwie kilku m2. W rodkowej czêci zlewni Kruczego znajduje siê równie¿ zag³êbienie o powierzchni wynosz¹cej ponad 550 tys. m2. W jego dnie, na
podobnej wysokoci bezwzglêdnej, wystêpuje wiele mniejszych zag³êbieñ wype³nionych wod¹. W dnie najwiêkszego z nich utworzy³o siê torfowisko niskie
o powierzchni oko³o 3000 m2. Pozosta³e zag³êbienia, le¿¹ce w zlewni Kruczego, s¹ ch³onne.

Hierarchizacja systemów Bia³ego B³ota, G³êbokiego
i Kruczego
Systemy endoreiczne mog¹ byæ hierarchizowane wg zasady, ¿e o ich rzêdzie decyduje liczba po³¹czonych ze sob¹ zag³êbieñ ewapotranspiracyjnych
lub ch³onnych, ale których dno, w okresach szczególnie wilgotnych, mo¿e byæ
równie¿ wype³nione wod¹, jej nadwy¿ki za mog¹ odp³ywaæ ciekami (kaskadowo) do ni¿ej po³o¿onych zag³êbieñ. Do zlewni zag³êbieñ rzêdu pierwszego
(1) woda nie przelewa siê z s¹siednich zag³êbieñ. Zag³êbienia, do których przelewa siê woda z zag³êbieñ pierwszego rzêdu, maj¹ rz¹d drugi (2) itd. (Drwal
1982). Wszystkie zag³êbienia obszaru endoreicznego Linia zhierarchizowano wed³ug powy¿szych zasad, przyjmuj¹c za podstawê sieæ hydrograficzn¹
oraz rysunek poziomicowy na mapie topograficznej w skali 1:10 000.
Najczêciej wystêpuj¹ zlewnie zag³êbieñ rzêdu 1. Jednak niektóre po³¹czone ciekami tworz¹ ca³e uk³ady endoreiczne lokalnie odprowadzaj¹ce wody do
bazy erozyjnej, jak¹ jest dno zag³êbienia znajduj¹cego siê najni¿ej. Wród
nich s¹ niewielkie, których odbiornik ma rz¹d 2. lub rz¹d 3., ale zdarzaj¹ siê
te¿ bardziej rozbudowane, z odbiornikiem rzêdu 6., 7., a nawet 8. Takich wiêkszych systemów jest na obszarze bezodp³ywowym Linia szeæ. Dwa z nich
znajduj¹ siê na poligonie, w którym dokonywano szczegó³owej rejestracji aktualnego stanu obiektów hydrograficznych w ró¿nych sezonach. Stwierdzono, ¿e systemy zlewni bezodp³ywowych Bia³e B³oto i G³êbokie w poszczególnych sezonach reprezentuj¹ ni¿sze rzêdy.
System, którego odbiornikiem jest Bia³e B³oto, jest 8. rzêdu. Tak rozbudowany funkcjonuje tylko po gwa³townym roztopach. W takich warunkach uchodzi do niego ciek, który ³¹czy je z po³o¿onymi wy¿ej zag³êbieniami. Przez wiêksz¹ czêæ roku ciek ³¹czy tylko zag³êbienia znajduj¹ce siê w najwy¿szej, pó³nocnej czêci zlewni. Powsta³e w ten sposób uk³ady maj¹ rz¹d 2. lub 3. W lecie i na pocz¹tku jesieni ciek wysycha, a zatem wszystkie zag³êbienia staj¹
siê w hierarchii rzêdu pierwszego.
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Na po³udnie od zlewni Bia³ego B³ota znajduje siê system, którego odbiornikiem jest zag³êbienie G³êbokie. Jest to system rzêdu 9. Jednak tak wysoki
rz¹d osi¹ga tylko okresowo, gdy po intensywnych opadach lub roztopach powstaje ciek ³¹cz¹cy go z zag³êbieniem wy¿ej le¿¹cym. Przez pozosta³¹ czêæ
roku odbiornik jest rzêdu 1., w górnej czêci za tworz¹ siê systemy 2. lub 3.
rzêdu.
W systemie bagna Kruczego brak nawet epizodycznych cieków, a wed³ug
mapy wszystkie zag³êbienia posiadaj¹ rz¹d 1. Hierarchizacja nie ulega zmianie nawet podczas obfitego zasilania. Jedynie w suchych okresach zmniejsza
siê liczba zag³êbieñ ewapotranspiracyjnych.
Sezonowe zmiany sieci hydrograficznej oraz stanu retencji
depresyjnej
Obliczono, ¿e warstwa potencjalnej retencji depresyjnej ca³ego obszaru
bezodp³ywowego Linia wynosi 203 mm. Dla systemu Bia³ego B³ota przyjmuje wartoæ 65 mm, G³êbokiego 368 mm i Kruczego 84 mm (wg mapy topograficznej).
Na podstawie pomiarów w poszczególnych sezonach wykazano, ¿e stan
rzeczywistej retencji jest mniejszy od potencjalnej. Tylko dno niektórych, raczej mniejszych zag³êbieñ wype³nia siê wod¹ ca³kowicie i to tylko okresowo.
W styczniu 2005 roku w systemach Bia³e B³oto i G³êbokie najwy¿szy stan
retencji depresyjnej zosta³ osi¹gniêty wiosn¹ oraz zim¹ po roztopach i wynosi³ odpowiednio 1,6 mm i 3,7 mm (tab. 1). Jeszcze wy¿sze wartoci stwierdzono w kwietniu 2006 roku, odpowiednio 3,3 mm i 4,5 mm. W wymienionych
terminach dosz³o do wyczerpania siê mo¿liwoci retencyjnych pojedynczych,
wy¿ej le¿¹cych zag³êbieñ, a wówczas nast¹pi³ odp³yw ciekami okresowymi do
ni¿szych zag³êbieñ. Jednak nie dosz³o jeszcze do uruchomienia ca³ych systemów, gdy¿ zretencjonowanej wody nie wystarczy³o do uruchomienia wszystkich cieków.
Tab. 1. Sezonowe zmiany retencji depresyjnej i elementeranej struktury hydrograficznej
systemów endoreicznych

Bia³e B³oto
G³êbokie
Krucze

Potencjalna
retencja
depresyjna
[mm]
56
368
84

15 I 2005
Pe
Rz
[mm]
[%]
1,6
3,7
0,2

14,8
33,0
39,5

20 X 2005
Rz
Pe
[mm] [%]
0
0,4
0

6,4
20,0
30,0

20 IV 2006
Rz
Pe
[mm] [%]
3,3
4,5
0

22,0
27,0
30,0

29 VI 2006
Rz
Pe
[mm] [%]
0
0,3
0

10,5
20,0
39,5

Rz  wskanik rzeczywistej retencji depresyjnej; Pe  procentowy udzia³ obszarów ewapotranspiracyjnych w powierzchni zlewni eksperymentalnych.

200

Jan Drwal, Ewa Hryniszak

Latem i wczesn¹ jesieni¹ 2005 i 2006 roku retencja depresyjna by³a najmniejsza. W padzierniku 2005 roku, po suchym lecie, nast¹pi³a ciep³a, s³oneczna jesieñ. Zniknê³y wówczas nawet ka³u¿e w zag³êbieniach torfowiska
Bia³e B³oto, w zlewni G³êbokiego stan retencji depresyjnej tak¿e wyniós³ 0 mm.
Systemy endoreiczne Bia³ego B³ota, G³êbokiego i Kruczego zosta³y wy³¹czone z odp³ywu lokalnego. Najwiêkszy stan retencja osi¹gnê³a w kwietniu
i styczniu, jednak¿e nawet wówczas stanowi³a zaledwie ma³y u³amek retencji potencjalnej. W tych terminach systemy endoreiczne mia³y w dalszym ci¹gu du¿e, niewykorzystane rezerwy retencji potencjalnej.
Jednostkowa struktura hydrograficzna obszarów
endoreicznych
Wed³ug mapy elementarnej struktury hydrograficznej w zlewni Bia³ego
B³ota obszary bezodp³ywowe ewapotranspiracyjne zajmuj¹ 70% powierzchni,
w zlewni G³êbokiego 42%, w zlewni Kruczego 61% (ryc. 1 i 2). Udzia³ i uk³ad
tych jednostek strukturalnych w ró¿nych sezonach jest zmienny. Porównanie
zmierzonych kolejno aktualnych stanów retencji odpowiada elementarnej
strukturze hydrograficznej (ryc. 2) powi¹zanej z rzeczywist¹ retencj¹ depresyjn¹ w zlewni (tab. 1). Gdy stan retencji aktualnej by³ najwy¿szy, udzia³
obszarów ewapotranspiracyjnych by³ oczywicie proporcjonalnie wiêkszy
(ryc. 2), natomiast w sezonach suchych, gdy stan retencji by³ najni¿szy lub
zerowy, powierzchnie obszarów ch³onnych wzrasta³y.
Wysoka potencjalna retencja depresyjna zarówno systemów Bia³ego B³ota, G³êbokiego i Kruczego, jak i ca³ego obszaru endoreicznego Linia decyduje o tym, ¿e wystêpuj¹ce okresowo nadwy¿ki wody nie mog¹ odp³yn¹æ drog¹
powierzchniow¹, zatem w istniej¹cych warunkach rodowiska geograficznego teren ten musi byæ bezodp³ywowy powierzchniowo. Mo¿na postawiæ pytanie, czy mo¿liwe jest wskazanie stanu, który w procesie obiegu wody decyduje o rozrz¹dzie nadwy¿ek wodnych na powierzchni terenu czy te¿ w dalszym
ci¹gu mo¿na tylko uznawaæ, ¿e o tym rozrz¹dzie decyduj¹ przepuszczalnoæ
i wielkoæ dop³ywu atmosferycznego (Drwal 1990). Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e za ten rozrz¹d odpowiada retencja depresyjna i ¿e mo¿na jej stan
oceniaæ poprzez okrelenie struktury hydrograficznej na poziomie ni¿szym
ni¿ elementarny, który proponujemy nazywaæ struktur¹ jednostkow¹.

Ryc. 2. Jednostkowa struktura hydrograficzna systemów endoreicznych i jej zmiennoæ sezonowa
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Formowanie siê i organizacja odp³ywu w systemie
S³upi, £upawy i £eby
Forming and organisation of outflow in S³upia, £upawa and £eba systems

Abstract: The systems of three neighbouring rivers: the S³upia up to the
profile in Charnowo, the £upawa up to the profile in Smo³dzino and the
£eba up to the profile in Cecenowo have been selected for researches. The
formation and organisation of outflow in these systems were determined
using the method of network analysis and the method of hydrographic
interpretation. In the analysed systems, units of local structure and units of
regional structure were distinguished. Hydrographic local structure shows
parts of drainage area where potamic outflow is formed while hydrographic
regional structure shows these parts of drainage area where outflow is
organised. According to theory about organising of outflow in young glacial
areas outflow is organised by the initial catchmens, the local catchments,
the spring catchments and the secondary drainage areas and last but not
least whole system.
The information on the distribution of units of regional structure of
regional outflow makes it possible to determine the significance (regional or
supraregional) of the analyzed.
S£OWA KLUCZOWE: system terytorialny, interpretacja hydrograficzna, struktura
hydrograficzna elementarna, lokalna i regionalna.
KEY WORDS: territorial system, hydrographic interpretation, hydrographic
elementary, local and regional structures.

Wprowadzenie
Rozwijana w orodku gdañskim od pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku teoria organizowania siê odp³ywu potamicznego w m³odoglacjalnych
systemach hydrograficznych poprzez przestrzenne orodki retencji (Drwal
1982) umo¿liwia podjêcie próby okrelenia etapu organizacji odp³ywu w danym dorzeczu poprzez odczytanie jego struktury hydrograficznej. W pracy
przyjêto, nawi¹zuj¹c do tej propozycji, ¿e system hydrograficzny jest systemem terytorialnym. W takim systemie odp³yw potamiczny formuje siê po-
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przez tworzenie siê jego sk³adowych genetycznych, to jest: odp³ywu powierzchniowego, podpowierzchniowego i bazowego, w ró¿nych czêciach dorzecza.
Natomiast organizacja odp³ywu to obejmowanie sukcesywnie odp³ywem nadwy¿ek wodnych zretencjonowanych w kolejnych zbiornikach retencji (Drwal,
Hryniszak 2003).
Do badañ w³¹czono dorzecza S³upi (po profil Chanowo), £upawy (po profil
Smo³dzino) i £eby (po profil Cecenowo), nale¿¹ce do pó³nocnego sk³onu Pojezierzy Po³udniowoba³tyckich (ryc. 1). Dorzecza te wchodz¹ w sk³ad Kaszubskiego Systemu Hydrograficznego (ksh).

Ryc. 1. Po³o¿enie obszaru badañ;
1  profil zamykaj¹cy, 2  cieki, 3  jeziora, 4  dorzecze

Metoda
W pracy jako podstawowe podejcie badawcze zastosowano metodê interpretacji hydrograficznej. Punktem wyjcia by³o wyrysowanie w wersji cyfrowej tkanki wodnej z map topograficznych w skali 1:50 000. W nastêpnym
etapie zhierarchizowano cieki metod¹ tzw. hierarchizacji odwróconej adaptowanej do terenów m³odoglacjalnych (Drwal 1982). W metodzie tej o randze
cieku decyduje zarówno kolejnoæ ³¹czenia siê równorzêdnych cieków (jak
w metodzie Hortona-Strahlera), jak i liczba przyjêtych cieków i rowów ni¿szych rzêdów, tzw. dzikich, w tym ostatnim wypadku w modyfikacji Fac-Be-
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nedy (2003). Tak zhierarchizowana sieæ rzeczna pozwala wyznaczyæ elementarn¹ strukturê hydrograficzn¹, któr¹ tworz¹ ró¿ne pod wzglêdem wykszta³cenia, jak i funkcji w formowaniu i organizacji odp³ywu typy powierzchni
dorzeczy, ich u³o¿enie wzglêdem siebie oraz rozmieszczenie w dorzeczu.
Elementarna struktura hydrograficzna by³a podstaw¹ do podjêtej w kolejnych etapach próby opracowania lokalnej i regionalnej struktury hydrograficznej. Polega³a ona na agregacji kolejnych jednostek struktury elementarnej w jednostki struktury lokalnej i regionalnej.
Okrelanie struktury lokalnej
Struktura elementarna pokazuje, jak¹ funkcjê pe³ni¹ poszczególne fragmenty powierzchni dorzecza w formowaniu odp³ywu powierzchniowego, podpowierzchniowego i w alimentowaniu podziemnej fazy kr¹¿enia w nim wody.
Elementarna struktura hydrograficzna pozwala te¿ na wyznaczenie struktury lokalnej (tab. 1). Struktura lokalna pokazuje nie tyle funkcjê hydrologiczn¹, jak¹ pe³ni powierzchnia dorzecza, ale ju¿ czêci dorzecza, w których formuje siê odp³yw potamiczny. W zlewni bezporedniej sta³ej formuje siê odp³yw powierzchniowy, w zlewni bezporedniej okresowej  odp³yw powierzchniowy i podpowierzchniowy, w zlewni poredniej czynnej  odp³yw bazowy
i podpowierzchniowy, natomiast w zlewni poredniej biernej  odp³yw podpowierzchniowy i bazowy. Odbiorniki, zgodnie z nazw¹, odbieraj¹ nadwy¿ki wody
formowane w owych zlewniach.
Tab. 1. Jednostki lokalnej struktury hydrograficznej
Jednostki struktury elementarnej
zlewnie 3 rzêdu sta³e
przyrzecza sta³e
zlewnie 3 rzêdu okresowe
przyrzecza okresowe
obszary bezodp³ywowe ch³onne
obszary bezodp³ywowe ewapotranspiracyjne
odbiorniki

Jednostki struktury lokalnej
podstawowe
szczegó³owe
zlewnia bezporednia
zlewnia porednia
odbiorniki

zlewnia sta³a
zlewnia okresowa
zlewnia czynna
zlewnia bierna

Okrelanie struktury regionalnej
O ile lokalna struktura hydrograficzna pokazuje czêci dorzecza, w których formuje siê odp³yw potamiczny, to regionalna struktura hydrograficzna
ukazuje czêci dorzecza, gdzie siê on organizuje (ryc. 2). W³¹czanie do odp³ywu potamicznego nadwy¿ek wodnych zretencjonowanych w kolejnych zbiornikach powoduje zwiêkszenie powierzchni objêtej odp³ywem i zmianê gene-
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tycznej struktury odp³ywu oraz zwiêkszenie odp³ywu. W wyniku punktowego
w³¹czania kolejnych, coraz to wiêkszych zbiorników zmiany te s¹ coraz bardziej skokowe. W organizowaniu odp³ywu obok odp³ywu regionalnego wystêpuje równie¿ odp³yw tranzytowy (Drwal 1992). W organizowaniu odp³ywu
regionalnego bior¹ udzia³ zlewnie inicjalne (formuje siê odp³yw powierzchniowy i podpowierzchniowy), zlewnie lokalne (formuje siê odp³yw bazowy)
oraz zlewnie ródliskowe (w pe³ni wykszta³ca siê odp³yw potamiczny reprezentatywny dla regionu). Natomiast organizowanie siê odp³ywu tranzytowego odbywa siê w dorzeczach podrzêdnych. Punkt wyjcia do okrelenia jednostek organizacji odp³ywu potamicznego przedstawiono na ryc. 2.

Ryc. 2. Agregowanie jednostek struktury elementarnej w jednostki regionalnej struktury
hydrograficznej przedstawione na modelu kaskady zbiorników retencji opracowanego (Drwal,
Hryniszak 2003) dla terenów m³odoglacjalnych

Lokalna struktura hydrograficzna w poszczególnych
dorzeczach
Badane dorzecza s¹ ró¿nego rzêdu; £eba  8, £upawa  7 oraz S³upia  9.
Udzia³ w nich poszczególnych jednostek lokalnej struktury hydrograficznej
przedstawiono w tabeli 2.
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Tab. 2. Jednostki lokalnej struktury hydrograficznej w dorzeczach £eby, £upawy i S³upi
(Fac-Beneda 2005, zmienione).
Jednostki struktury lokalnej
dorzecze
zlewnia bezporednia sta³a
zlewnia bezporednia okresowa
³¹cznie
zlewnia porednia czynna
zlewnia porednia bierna
³¹cznie
odbiorniki

Dorzecze £eby
km2
%
1125,4
100
451,1
40
238,6
21
689,7
61
54,1
5
222,2
20
276,3
25
159,1
14

Dorzecze £upawy
km2
%
809,7
100
281,1
35
206,8
26
487,7
61
108,9
13
184,0
23
293,0
36
27,1
3

Dorzecze S³upi
km2
%
1584,6
100
766,8
48
212,5
13
979,3
62
129,6
8
408,3
26
537,9
34
67,4
4

W rozmieszczeniu jednostek struktury lokalnej charakterystyczny jest fakt,
i¿ w górnych partiach badanych systemów oraz przy granicy dzia³u wodnego
przewa¿a zlewnia porednia (ryc. 3). Najwiêksz¹ powierzchniê zlewni poredniej posiada dorzecze £upawy (36%), przy czym we wszystkich dorzeczach
przewa¿a zlewnia porednia bierna. We wszystkich dorzeczach zlewnia bezporednia zajmuje najwiêksz¹ powierzchniê (oko³o 60%) i przewa¿a w dolnych partiach systemów. W dorzeczu S³upi uwidacznia siê najwiêksza ró¿nica (35%) pomiêdzy zlewni¹ bezporedni¹ sta³¹ i okresow¹. Równoczenie sys-

Ryc. 3. Jednostki lokalnej struktury hydrograficznej w dorzeczach S³upi, £upawy i £eby;
1  zlewnia bezporednia okresowa, 2  zlewnia bezporednia sta³a, 3  zlewnia porednia
czynna, 4  zlewnia porednia bierna, 5  odbiornik
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tem S³upi posiada najwiêksz¹ procentowo zlewniê bezporedni¹ sta³¹. Powierzchnie odbiorników nie przekraczaj¹ 4%. Wyj¹tek stanowi tu system £eby,
gdzie odbiorniki zajmuj¹ 14% ca³kowitej powierzchni. £eba bowiem p³ynie
w swoim rodkowym i dolnym biegu w szerokiej pradolinie (Pradolina Redy£eby). Du¿y udzia³ zlewni poredniej w ka¿dym z badanych systemów odzwierciedla siê w strukturze genetycznej odp³ywu w profilach zamykaj¹cych.
Odp³yw podziemny w badanych systemach kszta³tuje siê bowiem na poziomie ok. 80% (Bogdanowicz 2004).
Regionalna struktura hydrograficzna w poszczególnych
dorzeczach
Udzia³ w badanych dorzeczach poszczególnych jednostek regionalnej struktury hydrograficznej przedstawiono w tab. 3. W rozmieszczeniu jednostek tej
struktury charakterystyczny jest fakt, i¿ w górnych partiach dorzeczy wystêpuj¹ wy³¹cznie zlewnie inicjalne, lokalne i zlewnie ródliskowe, przy czym
zdecydowanie najwiêksza procentowo powierzchnia wystêpuje w dorzeczu
£upawy, najmniejsza za w dorzeczu £eby (ryc. 4).
Tab. 3. Jednostki regionalnej struktury hydrograficznej w dorzeczach £eby, £upawy
i S³upi
Jednostki struktury regionalnej
zlewnie inicjalne
zlewnie lokalne
zlewnie ródliskowe
dorzecza podrzêdne
dorzecze

Dorzecze £eby
%
km2
352,2
31
671,3
60
798,5
71
930,8
83
1125,4
100

Dorzecze £upawy
km2
%
172,7
21
382,6
47
612,4
76
692,3
86
809,7
100

Dorzecze S³upi
km2
%
511,9
32
1139,3
72
1374,7
87
1525,2
96
1584,6
100

Najmniejsz¹ procentowo powierzchniê zlewni inicjalnych i lokalnych w stosunku do ca³ego dorzecza zaobserwowano w dorzeczu £upawy, co potwierdza
równie¿ najni¿szy rz¹d £upawy (7). Najwiêksza za powierzchnia tych jednostek wystêpuje w dorzeczu S³upi (rz¹d 9). Charakterystyczny jest równie¿
fakt, ¿e najwiêkszy procentowy udzia³ jednostek regionalnej struktury hydrograficznej  zlewni ródliskowych  w jednostkach odp³ywu tranzytowego
wystêpuje równie¿ w tym dorzeczu.
Wnioski
Teoria organizowania siê odp³ywu potamicznego w m³odoglacjalnych systemach hydrograficznych poprzez przestrzenne orodki retencji umo¿liwia

Formowanie siê i organizacja odp³ywu w systemie S³upi, £upawy i £eby
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okrelenie lokalnej i regionalnej struktury hydrograficznej dorzeczy, je¿eli
wczeniej wyznaczy siê ich elementarn¹ strukturê hydrograficzn¹.
Lokalna struktura hydrograficzna pokazuje czêci dorzecza (jednostki),
w których formuj¹ siê poszczególne sk³adowe odp³ywu potamicznego. Natomiast regionalna struktura hydrograficzna pokazuje te czêci dorzecza, w których odp³yw ten siê organizuje. Wed³ug przyjêtej tu teorii organizowania siê
odp³ywu w terenach m³odoglacjalnych odp³ywem potamicznym sukcesywnie
obejmowana jest coraz wiêksza czêæ zretencjonowanych nadwy¿ek wodnych,
czego efektem jest organizowanie siê tego odp³ywu etapami, poczynaj¹c od
zlewni inicjalnych, poprzez lokalne i ródliskowe, dorzecza podrzêdne, koñcz¹c na ca³ym systemie.
Najwiêkszy procentowo udzia³ zlewni bezporedniej sta³ej oraz zlewni ródliskowej i dorzecza podrzêdnego w systemie S³upi wiadczy o najlepszym zorganizowaniu tego systemu. Natomiast charakterystyczna pasowoæ rozmieszczenia zlewni ródliskowych (ryc. 4), nawi¹zuj¹ca do g³ównych osi hydrograficznych, którymi w pó³nocnej czêci Kaszubskiego Systemu Hydrograficznego s¹ S³upia, £upawa i £eba, wiadczy o regionalnym znaczeniu sieci wymienionych dorzeczy.

Ryc. 4. Jednostki regionalnej struktury hydrograficznej w dorzeczach S³upi, £upawy i £eby;
A: 1  zlewnia inicjalna, 2  zlewnia lokalna, 3  zlewnia ródliskowa, B: 4  dorzecze podrzêdne, 5  dorzecze
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Re¿im hydrologiczny zag³êbieñ bezodp³ywowych
w rejonie Komaszyc (Kotlina Chodelska)
Hydrological regime of undrained depressions in the Komaszyce area (the Chodel Basin)

ABSTRACT: The paper presents an analysis of changes of groundwater table
location in undrained depressions in the western part of the Lublin Upland.
There are undrained depressions permanently filled with water and those,
in which water occurs only during spring melting periods. Some depressions
can be filled with water all year long in the moist years. The maximum annual
groundwater levels in considered depressions the most frequently occur in
March and April, and the total decay of water, depended on particular features
of the object, takes place in various periods. The lowest groundwater levels
are usually observed in the period OctoberJanuary.
S£OWA KLUCZOWE: zag³êbienie bezodp³ywowe, zjawiska krasowe, Wy¿yna
Lubelska.
KEY WORDS: undrained depression, karst phenomena, Lublin Upland.

Wprowadzenie
Aspekt hydrologiczny zag³êbieñ bezodp³ywowych wystêpuj¹cych na obszarze Polski od lat budzi zainteresowanie wielu badaczy (Werner-Wiêckowska
1950/51; Kowalska 1968; Drwal 1972; Drwal, Lange 1985; Drwal, Hryniszak
2003). Znaczna czêæ tych opracowañ odnosi siê do obszarów Polski pó³nocnej, gdzie tego typu formy s¹ bardzo powszechne, a ich zespo³y tworz¹ czêsto
rozleg³e obszary bezodp³ywowe maj¹ce du¿y wp³yw na obieg wody. Mniej uwagi
powiêca siê natomiast pozosta³ym regionom Polski, w których formy te nie
wystêpuj¹ czêsto. Wydaje siê jednak, ¿e ze wzglêdu na zró¿nicowan¹ genezê,
a w zwi¹zku z tym odmienne warunki wodne panuj¹ce w tych zag³êbieniach,
równie¿ one wymagaj¹ bli¿szego poznania. Na Lubelszczynie najczêciej
wystêpuj¹ zag³êbienia bezodp³ywowe o genezie krasowej  werteby. Opracowania dotycz¹ce tych form maj¹ zazwyczaj charakter geologiczno-morfologiczny (Wilgat 1949; Kêsik 1963; Harasimiuk i in. 1971) i rzadko koncentruj¹
siê na hydrologicznej stronie zagadnienia (Wilgat 1949; Kuszyk 1987; Franczak 2006).
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Cel i metody pracy
Celem niniejszego opracowania jest analiza po³o¿enia zwierciad³a wody
w zag³êbieniach bezodp³ywowych oraz powi¹zanie zmian zasobów wodnych
z wybranymi elementami rodowiska geograficznego.
Na podstawie kartowania terenowego wytypowano zag³êbienia bezodp³ywowe, w których w roku hydrologicznym 2005 obserwowano zmiany stanów
wód powierzchniowych i podziemnych. W celu uzyskania informacji o wystêpowaniu wód podziemnych w obrêbie analizowanego obszaru prowadzono
systematyczne pomiary stanów wód w najbli¿ej zlokalizowanych studniach
gospodarskich. W wybranych zag³êbieniach wykonano odwierty pozwalaj¹ce
poznaæ litologiê pod³o¿a. Prace te, uzupe³nione o dane meteorologiczne, stanowi³y podstawowe ród³o informacji.
Ogólna charakterystyka terenu badañ
Badaniami objêto obszar po³o¿ony we wschodniej czêci Kotliny Chodelskiej (ryc. 1). Teren w zasadniczej czêci obejmuje fragment asymetrycznej
doliny krasowej o przebiegu NW-SE oraz równoleg³y do niej garb zbudowany
z utworów piaszczystych i py³owych. Najni¿sze partie terenu znajduj¹ siê
w dnie doliny krasowej (168 m n.p.m.) oraz na NW w strefie doliny Chodelki

Ryc. 1. Teren badañ
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(160 m n.p.m.), najwy¿sze natomiast, przekraczaj¹ce 180 m n.p.m., na wierzchowinie w centralnej czêci obszaru badañ.
Pod³o¿e omawianego obszaru stanowi¹ margle i kreda pisz¹ca, ukazuj¹ce
siê na powierzchni w po³udniowej czêci terenu badañ. Na tych utworach
zalegaj¹ osady czwartorzêdowe wykszta³cone na pó³nocy w postaci glin zwa³owych oraz piasków i mu³ków (py³ów) eluwialnych (Marsza³ek 1991). Centraln¹ czêæ obszaru badañ zajmuje torfowisko zbudowane z utworów turzycowych i turzycowo-trzcinowych wystêpuj¹cych w postaci wk³adek. Torf turzycowy, który cechuje siê rednim stopniem rozk³adu (30%), namulony jest
wêglanem wapnia i zawiera znaczn¹ iloæ muszelek (Urban 2004).
Wody podziemne wystêpuj¹ce w utworach czwartorzêdowych nie stanowi¹ jednego ci¹g³ego horyzontu wodononego, lecz ze wzglêdu na z³o¿one
wykszta³cenie litologiczne osadów tworz¹ uk³adaj¹ce siê na ró¿nych g³êbokociach poziomy zawieszone. W ni¿szych partiach terenu wspólnie z wodami
piêtra kredowego stanowi¹ jeden poziom wodonony.
Omawiany obszar charakteryzuje siê wystêpowaniem du¿ej liczby zag³êbieñ bezodp³ywowych wyranie zaznaczaj¹cych siê w terenie. Formy te cechuj¹ siê najczêciej kolistymi lub elipsoidalnymi kszta³tami, wymiarami poziomymi od kilku do kilkudziesiêciu, a czasem wiêcej metrów, oraz g³êbokociami w granicach 12 m. Nachylenie zboczy jest niewielkie, od kilku do kilkunastu stopni, i zale¿y m.in. od wykszta³cenia litologicznego, po³o¿enia hipsometrycznego czy charakteru u¿ytkowania gruntu. W obrêbie badanego terenu formy te rozmieszczone s¹ nierównomiernie. Najwiêcej wystêpuje ich
w dolnych partiach zboczy oraz w najwy¿szym fragmencie doliny. Znacznie
mniejsze zagêszczenie notuje siê w strefie wierzchowinowej (NE czêci analizowanego obszaru) i w dnie doliny.
Przedstawiony teren w najni¿szej czêci doliny krasowej zajmuj¹ nieu¿ytki oraz u¿ytki zielone pociête rowami melioracyjnymi i do³ami potorfowymi.
W wy¿szych partiach wystêpuj¹ pola uprawne, powierzchnie lene oraz zabudowa wiejska.
Analiza wybranych zag³êbieñ bezodp³ywowych
Zag³êbienia bezodp³ywowe w zale¿noci od rodowiska geograficznego,
w którym wystêpuj¹, charakteryzuj¹ siê odmiennymi warunkami wodnymi.
Potwierdzaj¹ to przeprowadzone badania, którym poddano kilka form wyranie ró¿ni¹cych siê miêdzy sob¹ kszta³tem, po³o¿eniem, warunkami geologiczno-glebowymi, pokryciem terenu.
Zag³êbienie bezodp³ywowe nr 1 po³o¿one jest w pó³nocnej czêci górnego
fragmentu doliny krasowej (ryc. 1). Charakteryzuje siê ono owalnym kszta³tem, d³ugoci¹ osi 50 x 25 m i g³êbokoci¹ ok. 1 m. Nachylenie zboczy jest
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niewielkie. Górna krawêd wertebu jest wyranie zarysowana. Powierzchnia
zlewni topograficznej omawianej formy wynosi 2,4 ha. Zag³êbienie zlokalizowane jest w jej po³udniowej czêci. Na pó³nocy, wschodzie i zachodzie zlewnia
jest u¿ytkowana rolniczo, na po³udniu za zalesiona. Samo zag³êbienie porastaj¹ ró¿ne gatunki turzyc i traw, które po okresie wegetacyjnym tworz¹ warstwê nekromasy o znacznej mi¹¿szoci.
Na podstawie wiercenia wykonanego w dnie zag³êbienia stwierdzono, ¿e
do g³êbokoci 142 cm wystêpuj¹ mu³ki z wk³adkami rednioroz³o¿onego torfu. Poni¿ej mu³ki zawieraj¹ niewielk¹ iloæ piasku, a na g³êbokoci 200 cm s¹
silnie zapiaszczone.
Obserwacje oraz pomiary stanów wody przeprowadzone w roku hydrologicznym 2005 pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e przez wiêksz¹ czêæ roku omawiana
forma wype³niona jest wod¹, która wykazuje zwi¹zek z g³ównym poziomem
wodononym uk³adaj¹cym siê w ni¿szych partiach terenu na niewielkiej g³êbokoci. W pierwszych miesi¹cach roku hydrologicznego, mimo sprzyjaj¹cych
warunków termicznych powoduj¹cych wystêpowanie opadów g³ównie w postaci deszczu oraz niewielkie parowanie, nie zaobserwowano oznak powierzchniowej retencji wodnej w obrêbie zag³êbienia, a jedynie podnoszenie siê zwierciad³a wody podziemnej (ryc. 2). Pierwsze nagromadzenie wody odnotowano
5 lutego, wtedy to w najni¿szej czêci wertebu wystêpowa³a kilkunastocentymetrowa, zlodzona warstwa wody. Najwy¿sze stany wody wyst¹pi³y w okresie roztopów wiosennych, tj. pod koniec marca. W tym czasie ze zlewni zag³êbienia dostarczane by³y znaczne iloci wody, w postaci sp³ywu powierzchniowego, pochodz¹ce z topniej¹cej pokrywy nie¿nej. Maksymalny stan wody na
poziomie 96 cm odnotowano 22 marca. W kolejnych miesi¹cach wraz ze wzrostem parowania terenowego zasoby wodne zbiornika stopniowo siê zmniejsza³y, reaguj¹c jednak podczas okresów o intensywnych opadach krótkookre-

Ryc. 2. Wahania zwierciad³a wody w zag³êbieniach bezodp³ywowych w roku hydrologicznym 2005
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sowymi wzrostami stanów (20 maja, 13 lipca). Od lipca równie¿ zwierciad³o
g³ównego poziomu wodononego zaczê³o wyranie siê obni¿aæ i w konsekwencji w drugiej po³owie sierpnia nast¹pi³ zanik wody. W dalszym okresie zwierciad³o wody podziemnej ulega³o stopniowemu obni¿aniu i na koniec roku
hydrologicznego uk³ada³o siê na g³êbokoci 58 cm.
Kolejne zag³êbienie (nr 2) po³o¿one jest na wierzchowinie w pó³nocnej czêci
obszaru badañ (ryc. 1). Charakteryzuje siê ono bardzo wyd³u¿onym kszta³tem, d³ugoci¹ osi 35 x 10 m, g³êbokoci¹ przekraczaj¹c¹ 1 m i stosunkowo
du¿ym nachyleniem krótkich zboczy, które wyranie oddzielaj¹ siê od nieco
wklês³ego dna. Górna krawêd doæ ³agodnie przechodzi w teren otaczaj¹cy,
tworz¹cy niewielk¹ zlewniê (1,4 ha) tej formy. Omawiane zag³êbienie od pó³nocy i wschodu otaczaj¹ pola uprawne, od po³udnia i zachodu za ³¹ki oddzielaj¹ce je od zabudowy wiejskiej. Powierzchniê zag³êbienia porastaj¹ g³ównie
ró¿ne gatunki turzyc i traw.
Wiercenie wykonane w dnie zag³êbienia dokumentuje istnienie trzech
warstw. Do g³êbokoci 20 cm wystêpuj¹ namu³y, poni¿ej zalega 40 cm warstwa piasków rednio- i drobnoziarnistych z domieszk¹ ¿wirów, a g³êbiej piaski
rednio- i drobnoziarniste ze znaczn¹ iloci¹ i³ów.
Omawiana forma po³o¿ona jest w strefie lokalnego wystêpowania poziomu
wód zawieszonych, na co wskazuj¹ pomiary wykonane w studniach oraz istnienie w okolicy zag³êbieñ, które prawie przez ca³y rok pozostaj¹ suche 
woda gromadzi siê w nich tylko podczas roztopów wiosennych, tworz¹c na
dnie niewielk¹, szybko zanikaj¹c¹ podmok³oæ (np. zag³êbienie nr 4). Zag³êbienie przez wiêksz¹ czeæ roku wype³nione jest wod¹, która wykazuje cis³y
zwi¹zek z najwy¿szym poziomem wód zawieszonych. Podobnie jak w przypadku zag³êbienia nr 1 w pierwszych miesi¹cach roku hydrologicznego 2005
opisywana forma nie gromadzi³a wody. By³o to spowodowane wystêpowaniem
na powierzchni, w tej czêci obszaru badañ, utworów pylastych, które z jednej strony ograniczaj¹ zasilanie wód podziemnych wskutek ma³ej infiltracji,
z drugiej za  zwiêkszaj¹ sp³yw powierzchniowy, maj¹cy jednak w tym okresie niewielkie znaczenie ze wzglêdu na niskie opady o tej porze roku. Pierwsze zmiany w obrêbie zag³êbienia zaobserwowano w lutym, gdy na badanym
obszarze wytworzy³a siê trwa³a pokrywa nie¿na; wówczas dno omawianej
formy pokrywa³a warstwa lodu, która w kolejnych tygodniach stopniowo narasta³a. Podczas roztopów wiosennych zag³êbienie w znacznym stopniu wype³ni³o siê wod¹, jednak maksymalny jej stan odnotowano dopiero 20 maja,
kiedy zwierciad³o zawieszonego poziomu wody by³o w okresie najwy¿szych
stanów i dodatkowo wyst¹pi³y intensywne opady deszczu (ryc. 2). W kolejnych miesi¹cach w wyniku du¿ego parowania terenowego i wyranego zmniejszania siê zasobów wód podziemnych nastêpowa³o stopniowe obni¿anie zwierciad³a wody w zag³êbieniu i w konsekwencji ca³kowity zanik wody pod koniec
sierpnia. Zwierciad³o wody podziemnej osi¹gnê³o najni¿szy poziom w ostat-
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nim miesi¹cu roku hydrologicznego, uk³adaj¹c siê 10 padziernika na g³êbokoci 65 cm.
Zag³êbienie nr 3 po³o¿one jest w zachodniej czêci analizowanego obszaru
u podnó¿a pó³nocnego zbocza doliny krasowej, które tworzy zasadnicz¹ czêæ
zlewni (22 ha) tej formy (ryc. 1). Górna krawêd wertebu charakteryzuje siê
urozmaiconym kszta³tem. Dno przedzielone jest przeg³êbieniem o szerokoci
2 m, które rozgranicza zag³êbienie na dwie czêci; wyranie wykszta³con¹
zachodni¹ i s³abiej zaznaczaj¹c¹ siê w terenie wschodni¹. O d³u¿sza wynosi
70 m, krótsza natomiast 30 m. Od pó³nocy i zachodu forma ta otoczona jest
polami uprawnymi, a od po³udnia i wschodu ³¹kami i nieu¿ytkami. Zachodni¹ i rodkow¹ czêæ zag³êbienia porastaj¹ g³ównie turzyce, natomiast wschodni¹ trawy.
Na podstawie wiercenia wykonanego w dnie wertebu stwierdzono, ¿e do
g³êbokoci 100 cm wystêpuje torf zawieraj¹cy muszle i domieszkê piasku przedzielonego na poziomie 50 cm warstw¹ mu³ków silnie burz¹cych z HCl. Poni¿ej, do g³êbokoci 160 cm, zalegaj¹ mu³ki o znacznej zawartoci piasku, w sp¹gu
silnie oglejone.
Woda wype³niaj¹ca okresowo omawiane zag³êbienie wykazuje zwi¹zek z wodami g³ównego poziomu wodononego. W pierwszych miesi¹cach roku hydrologicznego 2005 zasadnicza czêæ dna wertebu pozostawa³a sucha, a zwierciad³o wody podziemnej wystêpowa³o na niewielkiej g³êbokoci (ryc. 2), ujawniaj¹c siê we wspomnianym wczeniej przeg³êbieniu jako kilkunastocentymetrowa warstwa wody. Pod koniec marca, w wyniku tajania pokrywy nie¿nej i podniesienia siê zwierciad³a wód podziemnych, obserwowano najwy¿sze
stany wody w zag³êbieniu (50 cm  22 marca). W kolejnych tygodniach zretencjonowane zasoby wodne szybko siê zmniejsza³y ze wzglêdu na znaczn¹
powierzchniê zbiornika i w zwi¹zku z tym du¿e parowanie z jego powierzchni. Pod koniec maja odnotowano prawie ca³kowity zanik wody, która utrzymywa³a siê jeszcze tylko w przeg³êbieniu do koñca sierpnia. W dalszym okresie zwierciad³o wody podziemnej uleg³o bardzo wyranemu obni¿eniu i na
koniec roku hydrologicznego uk³ada³o siê na g³êbokoci poni¿ej 100 cm.
Przedstawione zag³êbienia bezodp³ywowe stanowi¹ niewielk¹ grupê wszystkich form tego typu wystêpuj¹cych na badanym obszarze i w jego s¹siedztwie. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e istniej¹ tu tak¿e formy znacznie ró¿ni¹ce siê od
tych, które przedstawiono w niniejszej pracy. Niektóre z zag³êbieñ w latach
wilgotnych mog¹ utrzymywaæ wodê przez ca³y rok (przekaz ustny). Ponadto
nale¿y zaznaczyæ, ¿e istniej¹ tutaj równie¿ formy bezodp³ywowe, które mog¹
mieæ inn¹ genezê ni¿ krasowa.
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Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych badañ mo¿na stwierdziæ, ¿e analizowany obszar charakteryzuje siê wystêpowaniem zag³êbieñ bezodp³ywowych
o zró¿nicowanych warunkach wodnych. Wystêpuj¹ tu zag³êbienia wype³nione wod¹ przez wiêksz¹ czêæ roku oraz takie, w których jedynie podczas roztopów wiosennych gromadzi siê woda. W wilgotnych latach niektóre formy
mog¹ byæ wype³nione wod¹ przez ca³y rok. W wietle zebranych materia³ów
mo¿na s¹dziæ, ¿e znacz¹cy wp³yw na tworzenie siê okresowych zbiorników
wodnych maj¹ p³ytko wystêpuj¹ce wody podziemne, które w okresie wysokich stanów ujawniaj¹ siê w tych zag³êbieniach. Du¿y udzia³, szczególnie w pocz¹tkowym okresie retencji, maj¹ równie¿ wody pochodz¹ce z roztopów wiosennych oraz opadów o du¿ym natê¿eniu.
Z przeprowadzonych obserwacji wynika, ¿e maksymalne stany wód w zag³êbieniach bezodp³ywowych wystêpuj¹ najczêciej na prze³omie marca i kwietnia, czyli w okresie najwiêkszego zasilania. Jednak w zale¿noci od warunków atmosferycznych (opad, parowanie) oraz pozosta³ych cech rodowiska
geograficznego (po³o¿enie hipsometryczne, warunki geologiczno-glebowe, pokrycie terenu) stany te mog¹ pojawiaæ siê w póniejszych miesi¹cach (maj).
Ca³kowity zanik wodny zachodzi w ró¿nych okresach; mo¿e on wyst¹piæ zarówno w krótkim czasie po roztopach wiosennych, jak i w póniejszych terminach (czerwiec, sierpieñ). Najni¿sze stany wód w obrêbie zag³êbienia notuje
siê w okresie od padziernika do stycznia, wtedy to woda wystêpuje na g³êbokoci kilkudziesiêciu centymetrów pod powierzchni¹ terenu. Ró¿nice miêdzy
skrajnymi stanami wód wynosz¹ oko³o 150 cm. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e
w przypadku pozosta³ych zag³êbieñ bezodp³ywowych (nieobjêtych pomiarami) amplitudy stanów mog¹ wyranie odbiegaæ od tej wartoci.
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Charakterystyka odp³ywu ze zlewni w¹wozu
lessowego na Wy¿ynie Lubelskiej*
Runoff from loess gully catchment in the Lublin Upland

ABSTRACT: Runoff from loess gully catchment with the area of 1.23 km2
situated on the Na³êczow Plateau during relatively dry period 20032006 is
presented in the paper. Average annual surface runoff amounted to 18,200
m3, and the runoff index to 14.8 mm. Small base runoff (0.10.2 l/s) was
swelled by spring sappings in gully  floor, which worked in moisten periods.
The temporary outflow during the snow-melt season, which dominated, was
also observed. It made 81% of total runoff. Irregular runoff after heavy
rainfalls was of smaller importance (6% of total runoff). More than half the
water (52%) run off in 2003 during intensive snow-melt season, with the
equivalent in water 18.2 mm, which happened every several years.
S£OWA KLUCZOWE: zlewnia lessowa, odp³yw, sp³yw powierzchniowy, Wy¿yna
Lubelska.
KEY WORDS: loess catchment, runoff, surface runoff, the Lublin Upland.

Cel i metody badañ
W¹wozy maj¹ z definicji odp³yw epizodyczny, trudny do okrelenia ze wzglêdu na swój charakter, dlatego brakuje danych o jego wielkoci. Próby oceny
odp³ywu maksymalnego podejmowano podczas badañ skutków gwa³townych
ulew (Rodzik 1984). Wyj¹tkowo prowadzono systematyczne badania na przekrojach kontrolowanych (Józefaciuk, Karczewski 1991). Za pomoc¹ obserwacji wodowskazowych nie mo¿na zarejestrowaæ wszystkich, zw³aszcza nocnych,
sp³ywów epizodycznych. Dla okrelenia odp³ywu epizodycznego ze zlewni konieczna jest instalacja rejestratorów poziomu wody na przelewach. Instalacjê
tak¹ wykonano w zlewni w¹wozu lessowego w Kolonii Celejów, która w latach hydrologicznych 20032005 by³a badana w ramach projektu KBN 3P04E
* Materia³y do pracy zebrano w ramach projektów: KBN 3P04E 01322 oraz Projektu
Zamawianego PZB-KBN-086/P04/2003.
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01322 Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania dynamiki erozji w¹wozowej na przyk³adzie zlewni w¹wozu lessowego. Dla oceny wspó³czesnego
tempa rozwoju w¹wozu potrzebna by³a znajomoæ wielkoci odp³ywu rumowiska ze zlewni, konieczne sta³o siê wiêc okrelenie odp³ywu wody. Badania
terenowe w ramach tego projektu zakoñczono w 2005 roku. Obserwacje i pomiary prowadzono równie¿ w 2006 r. w ramach projektu zamawianego PZBKBN-086/P04/2003 Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne
w Polsce.
Wysokoæ opadów w latach 20032005 mierzono deszczomierzem Hellmanna na dwóch posterunkach opadowych: Stok i Karmanowice (w Stoku mierzono równie¿ gruboæ pokrywy nie¿nej), odleg³ych o 1 km od badanej zlewni. Od maja 2005 r. opady rejestrowano tak¿e za pomoc¹ za³o¿onego na terenie zlewni cyfrowego pluwiografu TPG-023 firmy A-STER, z krokiem 0,1 mm.
Odp³yw wody ze zlewni rejestrowano w profilu pomiarowym zamykaj¹cym
zlewniê o powierzchni 1,23 km2. Zbudowano tu betonow¹ przegrodê z wodowskazem i przelewem trójk¹tnym Thomsona oraz limnigrafem cyfrowym
THALIMEDES firmy OTT, z zapisem i zarz¹dzaniem danych w programie
HYDRAS.
Teren badañ
Zlewnia w¹wozowa w Kolonii Celejów znajduje siê w zachodniej czêci P³askowy¿u Na³êczowskiego, na skraju obszaru o najgêstszej sieci w¹wozów w Polsce (Maruszczak 1973), chronionego w obrêbie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Zaznacza siê tu granica miêdzy dwoma typami rzeby lessowej:
o du¿ych nachyleniach i deniwelacjach z przewag¹ suchych dolin i w¹wozów
oraz o rednich nachyleniach i deniwelacjach, z przewag¹ niecek i suchych
dolin. W obrêbie zlewni deniwelacje dochodz¹ do 50 m (213165 m n.p.m.).
Rozcinaj¹cy j¹ system dolinno-w¹wozowy daje pocz¹tek dolinie Potoku Stockiego, uchodz¹cego do Bystrej, prawobrze¿nego dop³ywu Wis³y.
System w¹wozów w Kolonii Celejów o sumarycznej d³ugoci 7,5 km (wg
mapy 1:10 000), zajmuje 18% zlewni o powierzchni 1,24 km2. Rozcina on sieæ
suchych dolin i sk³ada siê z dwóch zasadniczych form o d³ugoci ok. 1 km,
³¹cz¹cych siê w odcinek wylotowy o d³ugoci 200 m. Sieæ w¹wozów, o gêstoci
6 km·km-2, uzupe³niaj¹ formy boczne o d³ugoci 100300 m oraz liczne formy
zboczowe (ryc. 1).
Na powierzchni wystêpuj¹ tu lessy m³odsze z ostatniego zlodowacenia, których mi¹¿szoæ wynosi kilkanacie metrów (Harasimiuk, Henkiel 1976). Rozwinê³y siê na nich gleby p³owe, obecnie zerodowane w ró¿nym stopniu. Ponad
80% zlewni jest u¿ytkowanych rolniczo, z tego ok. 1/3 stanowi¹ sady i plantacje krzewów jagodowych. Uk³ad pól jest przewa¿nie zgodny ze spadkiem, co
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stymuluje rozwój w¹wozów (Rodzik, Zg³obicki 2000). W obrêbie w¹wozów nast¹pi³a wtórna sukcesja rolinnoci w kierunku rozwoju gr¹du Tilio-Carpinetum z udzia³em grabu, lipy, dêbu, klonu, jesionu, wi¹zu i miejscami sosny.
Dna g³ównych w¹wozów i niektórych odnóg wcinaj¹ siê w utwory zalegaj¹ce
pod lessem piaski fluwioglacjalne oraz p³aty glin zwa³owych ze zlodowacenia
Odry. Miejscami erozja w¹wozowa osi¹gnê³a, zwietrza³e w stropie, paleoceñskie gezy z bu³ami wapieni (seria tzw. siwaka).

Ryc. 1. Zlewnia w¹wozu w Kol. Celejów wg mapy 1:10 000;
1  dzia³ wodny, 2  przekrój kontrolowany, 3  pluwiograf, 4  ród³o, 5  wycieki
i wysiêki, 6  cieki okresowe

W miejscach zalegania w dnie w¹wozu s³abo przepuszczalnych glin i zwietrzeliny siwaka, wystêpuj¹ na kilku poziomach (190165 m n.p.m.) wysiêki
i wycieki, zasilaj¹ce krótkie, nie³¹cz¹ce siê ze sob¹, okresowe cieki. Najwiêkszy z nich, o przep³ywie do 1 dm3·s-1, wyp³ywa ze róde³ka w g³owie w¹wozu,
rozcinaj¹cego mu³ki wype³niaj¹ce dno doliny. W latach mokrych zlewnia odwadniana jest przez ciek (do 0,5 dm3·s-1) zasilany przez wycieki w odcinku
wylotowym (ryc. 1).
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Warunki klimatyczno-pogodowe
rednia roczna temperatura powietrza wynosi w tym rejonie 7,7°C, temperatura lipca 18,1°C, stycznia -3,4°C. rednia roczna suma opadów w Kazimierzu Dolnym wynosi 605 mm i jest wy¿sza o kilkadziesi¹t mm w stosunku
do: Równiny Radomskiej, wschodniej czêci P³askowy¿u Na³êczowskiego, jak
równie¿ Wysoczyzny Lubartowskiej (Siwek 2006). Wy¿szy, o 1020 mm, jest
tu tak¿e redni roczny odp³yw, wynosz¹cy ok. 120 mm, z czego 90 mm to
odp³yw podziemny (Michalczyk, Wilgat 1998). Przewa¿aj¹ opady pó³rocza letniego (380 mm), a rednia miesiêczna suma jest najwy¿sza w lipcu i wynosi
83 mm. Raz na kilka lat notowane s¹ opady o sumie dobowej ok. 50 mm; co
kilkadziesi¹t lat zdarzaj¹ siê opady katastrofalne, o sumie dobowej zbli¿onej
do 100 mm (Rodzik i in. 1998). Pokrywa nie¿na zalega 7580 dni (Zinkiewicz, Zinkiewicz 1975), natomiast sp³yw roztopowy do 20 mm wystêpuje co
kilka lat, a wy¿szy, ekstremalny, co kilkanacie lat (Mazur, Pa³ys 1992; Gardziel, Rodzik 2005).
Okres 20032006 by³ suchy, ze redni¹ roczn¹ sum¹ opadów 517 mm (85%
redniej wieloletniej wynosz¹cej 605 mm) i stopniowo rosn¹cymi sumami rocznymi, od 419 mm w 2003 r., do 580 mm w 2006 r. Ulewne opady o sumie
>30 mm wyst¹pi³y na terenie zlewni tylko dwukrotnie (tab. 1; ryc. 2). W dniu
4 maja 2005 r. mia³ miejsce kilkunastogodzinny opad o wysokoci 64,5 mm
i natê¿eniu przez pó³ godziny >0,5 mm·min.-1, co pozwala go okreliæ jako deszcz
ulewny IV stopnia (Chomicz 1951). Z kolei 31 lipca 2005 r. ponad dwie godziny trwa³a ulewa o sumie 34,3 mm i zmiennej intensywnoci. W ci¹gu 6 minut
spad³o 10 mm opadu, w tym w ci¹gu 1 minuty a¿ 2,4 mm. Podobnie intensywny opad zanotowano 20 sierpnia 2006 r., kiedy to w ci¹gu 20 minut spad³o 28
mm deszczu o maksymalnym natê¿eniu 2,4 mm·min.-1. Wed³ug klasyfikacji
Chomicza (1951) by³y to deszcze nawalne I stopnia. Pozosta³e opady by³y
o znacznie ni¿szych sumach lub mia³y niewielkie natê¿enie.
Tab. 1. Ulewne opady i ich hydrologiczne skutki w zlewni Kol. Celejów (20032006)
Charakterystyka
Suma opadu w Kol. Celejów (mm)
Maks. natê¿enie opadu (mm·min.-1)
Maksymalny przep³yw (dm3·s-1)
Odp³yw ca³kowity (m3)
Wskanik odp³ywu (mm)
Wspó³czynnik odp³ywu (%)
Maks. odp³yw jedn. (dm3·s-1·km-2)

Termin wyst¹pienia opadu
4 V 05 31 VII 05 4 VIII 05 18 VIII 06 20 VIII 06
64,5
34,3
17,8
14,9
28,0
0,6
2,4
0,9
2,4
2,4
167,8
283,6
59,1
51,1
193,4
1620,0
932,7
181,2
205,3
766,7
1,3
0,8
0,2
0,2
0,6
2,0
2,2
0,8
1,1
2,2
135,5
228,7
47,7
41,2
156,0

Zimy w okresie badañ nie ró¿ni³y siê zasadniczo pod wzglêdem nie¿noci;
maksymalna gruboæ pokrywy nie¿nej wynosi³a 3040 cm. Zapas wody by³
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najwiêkszy podczas zimy 2002/2003. Wed³ug klasyfikacji Paczosa (1982), zimy
2002/2003 i 2005/2006 mo¿na okreliæ jako ch³odne, natomiast zimy: 2003/
2004 i 2004/2005 jako umiarkowanie ³agodne. Podczas zimy 2002/2003 grunt
by³ zlodzony i przemarzniêty do 30 cm, podczas nastêpnej (2003/2004) praktycznie nie zamarz³. Pod koniec zimy 2004/2005 przemarzniêcie wynosi³o kilka cm, a pod koniec ostatniej zimy w okresie badañ (2005/2006)  ok. 20 cm
(dane z Zak³adu Meteorologii i Klimatologii UMCS w Lublinie).

Ryc. 2. Krzywe kumulacyjne najwy¿szych opadów (>30 mm) w Kol. Celejów i hydrogramy
przep³ywów: 4 maja 2005 r. (z lewej strony) oraz 31 lipca 2005 r. (z prawej strony)

Charakterystyka odp³ywu
Mimo stosunkowo niskich opadów, w dwóch pierwszych latach rejestracji
(20032004) mia³ miejsce sta³y odp³yw, o bazowym natê¿eniu 0,10,2 dm3·s-1.
Jego funkcjonowanie zwi¹zane by³o z ogólnie wysokim poziomem wód gruntowych w zlewni pozosta³ym po wilgotnych latach 19962001, zasilonym jesiennymi opadami 2002 roku (we wrzeniu 59,8 mm, w padzierniku
109,3 mm). Podczas doæ mronej zimy 2002/2003 woda z wysiêków, wycieków i róde³ek zamarza³a w dnie w¹wozu, tworz¹c pokrywy nalodziowe, ³¹cznie zajmuj¹ce w styczniu 2003 r. powierzchniê 1/4 ha i maj¹ce objêtoæ ok.
350 m3. W odcinku wylotowym funkcjonowa³ pod lodem odp³yw bazowy. Po
styczniowych odwil¿ach zlodzeniu uleg³y tak¿e dna niecek, dolin i zag³êbieñ
w ca³ej zlewni, co przyczyni³o siê do wyd³u¿enia okresu ablacji i sp³ywu roztopowego.
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W ciep³ej po³owie roku zasilany przez wycieki przep³yw bazowy warunkowa³ odp³yw z niewielkich, kilkumilimetrowych opadów, który nie móg³by uformowaæ siê na suchym dnie w¹wozu. Miesiêczna suma tego odp³ywu, o natê¿eniu przep³ywu do kilku dm3·s-1, osi¹ga³a kilkaset m3. W roku bez wiêkszych
wezbrañ (2004) ten rodzaj odp³ywu stanowi³ ponad 75% sumy rocznej, natomiast w roku ze stosunkowo du¿ymi wezbraniami roztopowymi (2003)  kilkanacie procent (ryc. 3). Jesieni¹ 2004 r. nast¹pi³ zanik odp³ywu, który funkcjonowa³ od tej pory tylko podczas wiosennych roztopów oraz opadów >10 mm
(ryc. 2). Nawet w sierpniu 2006 r., ze znaczn¹ liczb¹ dni z opadem i rekordowo wysok¹ sum¹ (240 mm), odp³yw z w¹wozu funkcjonowa³ tylko do kilku
godzin po zakoñczeniu opadu.

Ryc. 3. Sumy miesiêczne odp³ywu wody ze zlewni w¹wozowej w Kolonii Celejów

W ci¹gu czterech lat wyst¹pi³o 10 wezbrañ o natê¿eniu przep³ywu >50 dm3·s-1:
5 zimowo-wiosennych wezbrañ roztopowych i roztopowo-opadowych oraz 5
wiosenno-letnich wezbrañ opadowych. Najwy¿szy przep³yw, 382 dm3·s-1, odpowiadaj¹cy odp³ywowi jednostkowemu 308 dm3·s-1·km-2, zanotowano 28 marca
2006 r., podczas kulminacyjnej fazy sp³ywu roztopowego. Najwy¿szy przep³yw wywo³any sp³ywem deszczowym wyst¹pi³ w pe³ni wegetacji, podczas
ulewy w nocy z 31 lipca na 1 sierpnia 2005 r. i wynosi³ 284 dm3·s-1 (tab. 1).
W ci¹gu czterech lat odp³ynê³o z badanej zlewni 72,8 tys. m3 wody, w wiêkszoci (81%) podczas zimowo-wiosennych sp³ywów roztopowo-deszczowych,
a w ok. 6% ze sp³ywów po ulewnych opadach. A¿ 52% wody odp³ynê³o w pierwszym (2003) roku obserwacji (tab. 2).
Roczny wskanik odp³ywu zmienia³ siê od 5,4 mm w 2004 r. do 30,8 mm
w 2003 r. redni z odp³yw z czterech lat wyniós³ 14,8 mm, a wiêc kilkakrotnie

Charakterystyka odp³ywu ze zlewni w¹wozu lessowego na Wy¿ynie Lubelskiej

225

Tab. 2. Odp³yw ze zlewni Kol. Celejów w latach hydrologicznych 20032006
Rok hydrologiczny
Opad (mm)
Odp³yw wody (tys. m3)
Odp³yw jednostkowy (dm3·s-1·km-2)
Wskanik odp³ywu (mm)

2003
418,9
37,9
1,21
30,8

2004
537,6
6,6
0,21
5,4

2005
530,1
10,3
0,33
8,4

2006
580,4
17,9
0,57
14,6

rednia
516,8
18,2
0,58
14,8

wiêcej ni¿ odp³yw okrelony na podstawie obserwacji wodowskazowych z podobnych zlewni (Józefaciuk, Karczewski 1991). Prawie 31% odp³ywu by³o
wynikiem roztopów w marcu 2003 r., kiedy wskanik wyniós³ 18,2 mm. By³
to jeden z kilku wiêkszych sp³ywów roztopowych na Lubelszczynie w ostatnim 50-leciu, najwy¿szy od 1996 r. (Gardziel, Rodzik 2005), odbywaj¹cy siê
po zamarzniêtym i zlodzonym gruncie. Poza roztopami, najwiêcej wody
(1,3 mm) odp³ynê³o podczas ulewy 4 maja 2005 r., nieco mniej (0,8 mm) z deszczu nawalnego 31 lipca/1 sierpnia 2005 r. (tab. 1). W obu przypadkach wspó³czynnik odp³ywu by³ podobny: 2,0 i 2,2%, jednak w okresie badañ nie wyst¹pi³y ekstremalne opady, jakie mia³y miejsce w latach 19971999 (Zg³obicki
2002). wiadczy o tym maksymalny odp³yw jednostkowy, mniejszy o rz¹d
wielkoci w stosunku do rejestrowanych podczas gwa³townych ulew (Rodzik
1984).
Wnioski
Instalacja urz¹dzenia do pomiaru poziomu wody na przelewie, pozwala na
bezporedni¹ rejestracjê przep³ywu, bez wzglêdu na porê doby i roku. Mo¿liwa staje siê ocena jego wielkoci i zmiennoci, nawet w przypadku zlewni
w¹wozowych z okresowym i epizodycznym odp³ywem.
W zlewni w¹wozowej Kolonii Celejów o powierzchni 1,23 km2 dominuje
odp³yw roztopowy, który w latach 20032006 stanowi³ 81% redniego rocznego odp³ywu ca³kowitego, o objêtoci 18,2 tys. m3 (14,8 mm). Epizodyczny odp³yw po ulewnych deszczach, stanowi¹cy 6% odp³ywu ca³kowitego, ma mniejsze znaczenie, co wiadczy o nie¿no-deszczowym re¿imie odp³ywu. W okresach wilgotnych funkcjonuje odp³yw bazowy z wycieków, o znacznej inercji,
który mo¿e przeci¹gaæ siê na lata suche bez zjawisk ekstremalnych roztopów
i letnich ulew. W takich latach niewielki odp³yw bazowy mo¿e decydowaæ
o wielkoci odp³ywu rocznego.
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Zasilanie doliny Wis³y wodami podziemnymi
na odcinku ToruñTczew
Groundwater supply for the Vistula valley in the ToruñTczew section

ABSTRACT: Groundwater supply for the large river valleys remains one of
the most difficult hydrological problems. The analysis comprised the area of
the Lower Vistula, located between Toruñ and Tczew. Statistical methods
made it possible to estimate the structure of the Vistula outflow, which is
made of groundwater flow of deep circulation  45% of the total runoff,
groundwater flow of shallow circulation  40%, and direct runoff  15%.
S£OWA KLUCZOWE: dolina Wis³y, wody podziemne, zasilanie, odp³yw jednostkowy.
KEY WORDS: Vistula valley, groundwaters, supply, specific discharge.

Wprowadzenie
Jednym z trudniejszych i niezupe³nie rozpoznanych zagadnieñ hydrologicznych jest objêtoæ wód podziemnych zasilaj¹cych du¿e doliny rzeczne, które
nale¿¹ do najbardziej niejednorodnych i skomplikowanych jednostek hydrogeologicznych. Do takich niew¹tpliwie mo¿na zaliczyæ dolinê dolnej Wis³y.
Celem pracy jest próba oszacowania odp³ywu podziemnego ze zlewni ró¿nicowej Wis³y pomiêdzy Toruniem a Tczewem. Do chwili obecnej brak jest na ten
temat jakichkolwiek danych, chocia¿by szacunkowych. Wis³a na tym odcinku
przep³ywa przez pojezierza, które maj¹ bardzo urozmaicon¹ rzebê m³odoglacjaln¹  od wzniesieñ morenowych w górnych czêciach zlewni Brdy, Wdy,
Wierzycy, po obszary sandrowe w ich rodkowych czêciach i obszary wysoczyznowe w dolnych czêciach oraz przyrzeczach. Dno doliny Wis³y jest wciête na g³êbokoæ od 50 m w Kotlinie Toruñskiej do 80 m w okolicach Tczewa, co
powoduje przeciêcie lub naciêcie poziomów wodononych w utworach plejstoceñskich oraz miejscami paleogeñskich i neogeñskich, np. w okolicach Torunia (ryc. 1).
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 przypuszczalne kierunki ruchu wód podziemnych
Ryc. 1. Schematyczny przekrój geologiczny przez dolinê Wis³y (Churski 1993); 1  utwory
rzeczne (piaski i mu³ki), 2  gliny morenowe, 3  piaski, 4  mu³ki, 5  piaski i i³y trzeciorzêdowe

Zasilanie Wis³y na analizowanym odcinku zlewni ró¿nicowej mo¿e odbywaæ siê przez:
 wody podziemne g³êbokiego kr¹¿enia,
 wody podziemne p³ytkiego kr¹¿enia,
 wody ze sp³ywu powierzchniowego.
Wody podziemne g³êbokiego kr¹¿enia to wody o nieustalonych granicach
zbiorników wód podziemnych, które mog¹ pochodziæ z obszaru zlewni ró¿nicowej lub te¿ spoza tej zlewni. Zasilanie takie jest mo¿liwe dziêki rzebie
m³odoglacjalnej oraz zró¿nicowanym przestrzennie utworom litologicznym.
Czêsto strefy alimentacji znajduj¹ siê bardzo daleko od stref drena¿u. Przyk³adow¹ stref¹ alimentacji mog¹ byæ górne czêci zlewni rzek Brdy, Wdy,
Wierzycy, które posiadaj¹ doskona³e warunki infiltracyjne, natomiast w dolnych czêciach te warunki s¹ s³absze, poniewa¿ dominuj¹ wysoczyzny. G³êboko wciêta dolina Wis³y drenuje wody podziemne pochodz¹ce z dalekiego
i p³ytkiego kr¹¿enia. Natomiast rzeki uchodz¹ce do Wis³y nie s¹ g³êboko wciête,
a wiêc nie nacinaj¹ starszych warstw wodononych. Rzeki te s¹ zasilane wodami podziemnymi p³ytkiego kr¹¿enia. S¹ to wody pierwszego lub drugiego
poziomu wodononego, które zasilaj¹ nie tylko dop³ywy, ale równie¿ sam¹
dolinê Wis³y na ca³ej jej d³ugoci.
Materia³y i metoda
W pracy wykorzystano dane o wartociach przep³ywów z lat 19691983.
Opracowanie zosta³o oparte na danych obserwacyjnych IMGW, które obejmowa³y nastêpuj¹ce zlewnie: Brdy (po wodowskaz w Smukale), Wdy (po wodowskaz w Kr¹plewicach), Osy (po wodowskaz w Rogónie), Wierzycy (po
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wodowskaz w Brodach Pomorskich) oraz Wis³y (wodowskazy w Toruniu i Tczewie) (ryc. 2).

Ryc. 2. Lokalizacja posterunków wodowskazowych

Analizê udzia³u wód podziemnych w zasilaniu Wis³y przeprowadzono dla
zlewni ró¿nicowej miêdzy Toruniem i Tczewem. W odp³ywie ca³kowitym ze
zlewni ró¿nicowej oszacowano udzia³ odp³ywu podziemnego g³êbokiego i p³ytkiego kr¹¿enia oraz odp³ywu powierzchniowego. Sposób postêpowania by³
nastêpuj¹cy:
1. Obliczono odp³yw ca³kowity ze zlewni ró¿nicowej Wis³y miêdzy Toruniem i Tczewem. W ten sposób okrelono iloæ wody, jaka zasila Wis³ê na
analizowanym odcinku:
DQ = Q TCZEW  Q TORUÑ
2. Okrelono ca³kowite zasilanie Wis³y wodami dop³ywów:
S Q BRDY, WDY, OSY, WIERZYCY
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3. Obliczono udzia³ wód podziemnych g³êbokiego kr¹¿enia (Q PGK) w zasilaniu koryta Wis³y:
QPGK = DQ  SQBRDY, WDY, OSY, WIERZYCY
4. W celu okrelenia udzia³u wód podziemnych p³ytkiego kr¹¿enia (Q PPK)
w zasilaniu dop³ywów Wis³y zastosowano metodê Wundta i Killego (Wrzesiñski 1999). Metod¹ Wundta odp³yw gruntowy oblicza siê ze redniej z minimów miesiêcznych. Metoda Killego opiera siê te¿ na przep³ywach minimalnych miesiêcznych, ale odp³yw gruntowy jest median¹ z ich zlinearyzowanych wartoci (QPPK = odp³yw podziemny p³ytkiego kr¹¿enia (dop³ywy Wis³y)
obliczony metod¹ Wundta i Killego).
5. Oszacowano zasilanie Wis³y wodami z odp³ywu powierzchniowego (QPOW);
Q POW = SQ BRDY, WDY, OSY, WIERZYCY  QPPK
Obszary niekontrolowane (przyrzecza) stanowi¹ oko³o 30% powierzchni analizowanej zlewni ró¿nicowej. Aby oszacowaæ odp³yw z obszarów niekontrolowanych, przyjêto, i¿ sumy opadów s¹ tu ni¿sze ni¿ na pozosta³ym obszarze zlewni
ró¿nicowej. Przyrzecza zajmuj¹ najni¿ej po³o¿one czêci zlewni i le¿¹ w cieniu
opadów. Nale¿y zatem przypuszczaæ, ¿e równie¿ odp³ywy jednostkowe z ich
zlewni powinny byæ ni¿sze ni¿ ze zlewni dop³ywów Wis³y. Poniewa¿ rednie
odp³ywy jednostkowe ze zlewni ró¿nicowej wynosz¹ oko³o 6 dm3×s-1×km-2, oszacowano, ¿e z obszarów niekontrolowanych odp³ywy jednostkowe wynosz¹ oko³o
4,5 dm3×s-1×km-2.
Wyniki
Z ró¿nicy odp³ywu miêdzy posterunkiem wodowskazowym w Toruniu i Tczewie obliczono odp³ywy jednostkowe ze zlewni ró¿nicowej (ryc. 3). W tym miejscu nale¿y zaznaczyæ, ¿e czêæ wód wilanych odp³ywa Nogatem. J. Cyberski
(1982) podaje, ¿e w latach 19511970 Nogatem odp³ywa³o rednio 15 m3·s-1.
Po uwzglêdnieniu tego przep³ywu odp³yw jednostkowy ze zlewni ró¿nicowej
zwiêksza siê o oko³o 1 dm3×s-1×km-2. redni odp³yw jednostkowy w wieloleciu
19691983 ze zlewni ró¿nicowej Wis³y miêdzy Toruniem a Tczewem wynosi³
oko³o 10 dm3×s-1×km-2. Jest to odp³yw znacznie wy¿szy, ni¿ do tej pory przyjmowano dla zlewni rzek pojeziernych, takich jak Brda czy Wda (Dêbski 1961).
W analizowanym wieloleciu redni odp³yw ze zlewni elementarnych wynosi³
nieca³e 6 dm3×s-1×km-2 (ryc. 3). Ró¿nica wynosi wiêc 4 dm3×s-1×km-2, co mo¿na
wi¹zaæ z zasilaniem Wis³y wodami podziemnymi g³êbokiego kr¹¿enia. Wartoci odp³ywów jednostkowych ze zlewni ró¿nicowej grupuj¹ siê w dwa przedzia³y czasowe, tj. 19691974, kiedy odp³ywy by³y zdecydowanie ni¿sze w porównaniu z latami nastêpnymi (19751983).
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Ryc. 3. Odp³ywy jednostkowe ze zlewni ró¿nicowej Wis³y miêdzy Toruniem a Tczewem (1),
z uwzglêdnieniem wód wilanych odp³ywaj¹cych Nogatem (2) oraz ze zlewni dop³ywów Wis³y (3)
(19691983)

Ró¿nice w wielkoci odp³ywu by³y uwarunkowane opadami. Podobne serie
lat suchych (19691974) i wilgotnych (19751983) by³y rejestrowane nie tylko w odniesieniu do Wis³y, ale prawie ca³ej Polski (Jokiel 2004). Porównuj¹c
ze sob¹ odp³ywy jednostkowe otrzymane ze zlewni ró¿nicowej Wis³y w wieloleciu 19691983 z odp³ywami ze zlewni dop³ywów Wis³y, mo¿na stwierdziæ,
¿e ró¿nica ta zawsze by³a dodatnia (ryc. 4).
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Ryc. 4. Zasilanie zlewni ró¿nicowej Wis³y wodami podziemnymi g³êbokiego kr¹¿enia
(19691983)

redni odp³yw podziemny wód g³êbokiego kr¹¿enia zosta³ obliczony jako
ró¿nica odp³ywu ca³kowitego ze zlewni ró¿nicowej Wis³y i sumy zasilania Wis³y
wodami dop³ywów (ryc. 4). Zastanawiaj¹ca jest du¿a zmiennoæ odp³ywu wód
podziemnych g³êbokiego kr¹¿enia, wyjanienie tego problemu wymaga dal-
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szych szczegó³owych badañ. W ogólnym zarysie tendencje odp³ywu wód podziemnych g³êbokiego kr¹¿enia naladuj¹ odp³yw ca³kowity. Tu te¿ wyranie
widaæ podzia³ na fazê mniejszych i wiêkszych odp³ywów.
Na zasilanie dop³ywów dolnej Wis³y sk³adaj¹ siê wody:
 podziemne p³ytkiego kr¹¿enia,
 wody ze sp³ywu powierzchniowego.
W niniejszej pracy podjêto próbê wydzielenia sk³adowej odp³ywu podziemnego metod¹ Wundta oraz Killego (tab. 1). Uzyskane wyniki odp³ywu podziemnego s¹ do siebie zbli¿one, dlatego do dalszych obliczeñ wykorzystano
metodê Wundta. Przy okazji wyznaczania przep³ywów minimalnych z poszczególnych miesiêcy stwierdzono wp³yw elektrowni wodnej w Kr¹plewicach na
zaburzanie odp³ywów minimalnych Wdy. Dlatego przy obliczaniu odp³ywu
podziemnego przyjêto posterunek w B³êdnie, gdzie na re¿im odp³ywu nie ma
wp³ywu elektrownia.
Tab. 1. Struktura odp³ywu rzecznego w zlewni ró¿nicowej dolnej Wis³y (19691983)
redni odp³yw
jednostkowy
(ca³kowity)
[dm3×s-1×km-2]
6,27
5,99
4,55
6,20

Zlewnia
Brda
Wda
Osa
Wierzyca

redni odp³yw podziemny [dm3×s-1×km-2]
Metoda
Killego

Wzp
[%]

Metoda
Wundta

Wzp
[%]

4,45
4,91
2,91
4,46

71
82
64
72

4,70
5,09
3,19
4,53

75
85
70
73

Wzp  wspó³czynnik zasilania podziemnego.
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Uzyskane wartoci odp³ywu podziemnego z poszczególnych zlewni s¹ zbli¿one do podawanych przez innych autorów, m.in. Werner-Wiêckowsk¹ (1975),
Dynowsk¹ (1971). Orsztynowicz (1973) ocenia odp³yw podziemny ze zlewni
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Ryc. 5. Zasilanie zlewni ró¿nicowej Wis³y wodami podziemnymi p³ytkiego kr¹¿enia
(19691983)
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Osy na 45 do 60%, Brdy  powy¿ej 75%, Wdy i Wierzycy  60 do 75%. Uzyskane wartoci zasilania podziemnego s¹ charakterystyczne dla zlewni o rzebie
m³odoglacjalnej. Liczne jeszcze obszary bezodp³ywowe o du¿ej przepuszczalnoci oraz du¿a liczba jezior sprzyjaj¹ zasilaniu rzek wodami podziemnymi.
rednio odp³yw wód podziemnych p³ytkiego kr¹¿enia wynosi³ oko³o 4 dm3×s-1×km-2
(ryc. 5) i waha³ siê od 1,4 dm3×s-1×km-2 ze zlewni Osy w 1969 do oko³o 6 dm3×s-1×km-2
ze zlewni Brdy i Wierzycy w 1982 roku.
rednie zasilanie rzek przez sp³yw powierzchniowy obliczono jako ró¿nicê
pomiêdzy odp³ywem ca³kowitym a odp³ywem podziemnym. Najni¿szy odp³yw
powierzchniowy ze zlewni ró¿nicowej zanotowano w 1969 roku  0,86 dm3×s-1×km-2,
najwy¿szy za w 1980 roku  2,40 dm3×s-1×km-2 (ryc. 6). Zasilanie wodami ze
sp³ywu powierzchniowego w 1969 roku by³o dwukrotnie ni¿sze ni¿ zasilanie
podziemne. Du¿a zmiennoæ odp³ywu powierzchniowego jest typowa dla obszarów m³odoglacjalnych. Zasilanie wodami ze sp³ywu powierzchniowego jest
bardziej intensywne w obszarach s³abo przepuszczalnych zbudowanych z glin,
co ma miejsce g³ównie na wysoczyznach.
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Ryc. 6. Zasilanie rzek w zlewni ró¿nicowej Wis³y wodami ze sp³ywu powierzchniowego
(19691983)

rednio w latach 19691983 ca³kowite zasilanie dolnej Wis³y przez wody
podziemne ró¿nego typu stanowi³o 85% (ok. 8,5 dm3×s-1×km-2), z tego udzia³
wód podziemnych g³êbokiego kr¹¿enia wynosi³ 45% (4,5 dm3×s-1×km-2), a p³ytkiego kr¹¿enia 40% (4 dm3×s-1×km-2). Wody ze sp³ywu powierzchniowego stanowi³y tylko 15% z odp³ywu ca³kowitego (1,5 dm3×s-1×km-2). Przedstawiony artyku³ jest prób¹ oszacowania zasilania przez wody podziemne p³ytkiego i g³êbokiego kr¹¿enia doliny dolnej Wis³y. Do tej pory w literaturze brak by³o danych na ten temat.
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Rozmieszczenie oczek wodnych w zlewni
górnej Raduni
Distribution of small water bodies in the upper basin of the Radunia River

ABSTRAKT: Small water bodies, besides big glacial tunnel lakes, are
important elements of the hydrographic network of upper basin of the
Radunia River. There are 1346 small water bodies found in the area of 204
km2. Most of them are located on the moraine plateau (65%). Many of them
can be found also on the outwash plains and glacial tunnels. Their distribution
is chaotic, or they constitute groups and series.
S£OWA KLUCZOWE: oczka polodowcowe, zlewnia górnej Raduni.
KEY WORDS: small water bodies, upper catchment of the Radunia river.

Wprowadzenie
Jedn¹ z charakterystycznych cech krajobrazu m³odoglacjalnego jest obecnoæ ma³ych zbiorników wodnych, tzw. oczek. Wiêkszoæ z nich jest pochodzenia polodowcowego; liczna jest te¿ grupa oczek wtórnych1 i pochodzenia antropogenicznego. Z pozoru wydaje siê, ¿e w krajobrazie m³odoglacjalnym wystêpuj¹ one chaotycznie, wype³niaj¹c dna zag³êbieñ bezodp³ywowych, g³ównie na obszarze wysoczyzny morenowej.
Celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie zró¿nicowania przestrzennego oczek w zlewni górnej Raduni, obejmuj¹cej obszar 204,2 km2. Radunia
jest lewostronnym dop³ywem Mot³awy (Podzia³ hydrograficzny Polski 2005).
Jej zlewnia od po³udnia graniczy z dorzeczem Wdy, od zachodu z dorzeczem
S³upi, a od pó³nocy z obszarami odwadnianymi przez £ebê (ryc. 1). Pó³nocno-zachodni¹ granicê zlewni stanowi pomorski dzia³ wodny, rozgraniczaj¹cy do1
Pierwotne oczka polodowcowe  powsta³e w wyniku wytapiania bry³ martwego lodu,
oczka wtórne  powsta³e w redniowieczu w wyniku wype³nienia wod¹ suchych obni¿eñ
terenowych w wyniku podniesienia zwierciad³a wód gruntowych w nastêpstwie wyciêcia
lasów (Pieñkowski 2003).
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rzecza rzek przymorskich i dorzecza Wis³y. Zlewnia górnej Raduni jest czêci¹ Kaszubskiego Systemu Hydrograficznego i stanowi jego obszar ródliskowy o wschodnim kierunku odwadniania (Borowiak 2005). Rzeba tej zlewni
obfituje w ró¿norodne formy morfologiczne charakterystyczne dla obszarów
m³odoglacjalnych. W jej granicach znajduj¹ siê wysoczyzny morenowe, równiny sandrowe oraz rynny subglacjalne. Rezultatem tej ró¿norodnoci s¹ znaczne ró¿nice wysokoci wzglêdnej, siêgaj¹ce 60 m.

Ryc. 1. Po³o¿enie zlewni górnej Raduni na tle jednostek hydrograficznych Pojezierza
Kaszubskiego wed³ug PHP (2005)

Metody badañ
W niniejszym opracowaniu za oczka przyjêto zbiorniki sta³e, okresowe lub
epizodyczne, zaznaczone na mapie w skali 1:25 000, o powierzchni mniejszej
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od 1 ha, ró¿norodne pod wzglêdem genetycznym. Kryterium wielkociowe,
zaproponowane przez Drwala i Langego (1985), wydaje siê najbardziej trafne.
Analizê rozmieszczenia oczek w granicach zlewni górnej Raduni wykonano na podstawie kartowania hydrograficznego i map topograficznych w skali
1:25 000 (uk³ad 1965). Wykorzystano tak¿e Mapê geologiczn¹ Polski 1:50 000
oraz szkic geomorfologiczny zlewni górnej Raduni opracowany przez Go³êbiewskiego i in. (2005). Utworzono bazê danych o oczkach, korzystaj¹c z programu MapInfo Professional 6.5.
Mapê gêstoci oczek w badanej zlewni przedstawiono w postaci kartogramu utworzonego w ten sposób, ¿e obszar zlewni górnej Raduni przykryto siatk¹
kwadratów o boku 1 km; liczbê oczek znajduj¹cych siê w polu siatki przypisano do rodka pola.
Otrzymane wyniki
W zlewni górnej Raduni znajduje siê 1346 oczek. Zajmuj¹ one ³¹cznie 0,6%
jej powierzchni. Na 1 km2 zlewni przypada rednio 7 zbiorników. Oczka rozmieszczone s¹ nierównomiernie. Przestrzenne zró¿nicowanie ich gêstoci waha
siê od 0 do 40 zbiorników na 1 km2 (ryc. 2).

Ryc. 2. Gêstoæ oczek na 1 km2 zlewni górnej Raduni; 1  Jezioro Raduñskie Górne, 2  Jezioro Raduñskie Dolne, 3  Jezioro K³odno, 4  Jezioro Ostrzyckie
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Najwiêksza gêstoæ oczek (1040 oczek na 1 km2) charakteryzuje rodkow¹ i pó³nocno-zachodni¹ czêæ zlewni górnej Raduni. S¹ to obszary wysoczyzny morenowej (tab. 1). Najwiêcej jest ich w strefie wododzia³owej zlewni
jezior Raduñskiego Dolnego i wielkiego Brodna oraz w strefie wododzia³owej
Raduni i £eby (powy¿ej 30 oczek na 1 km2). Obszary te charakteryzuje s³abo
rozwiniêta sieæ rzeczna.
Na równinach sandrowych w granicach badanej zlewni gêstoæ oczek wynosi od 5 do 10 zbiorników na 1 km2. Dna rynien subglacjalnych, najczêciej
zajête przez du¿e i g³êbokie jeziora i odwadniaj¹ce je cieki, s¹ niemal pozbawione oczek. Wystêpuj¹ tam jedynie pojedyncze zbiorniki; gêstoæ oczek waha
siê tu od 0 do 12 zbiorników na 1 km2.
Tab. 1. Liczba i gêstoæ oczek na obszarze g³ównych jednostek geomorfologicznych
w granicach zlewni górnej Raduni
Jednostka geomorfologiczna
Równiny sandrowe
Rynny subglacjalne
Wysoczyzny morenowe
Inne (np. formy szczelinowe)

Liczba oczek
233
229
879
5

Gêstoæ oczek w jednostce
[liczba oczek·km-2]
4,0
7,0
18,0
0,2

Ryc. 3. Przyk³ad ci¹gu oczek w zlewni górnej Raduni; 1  oczko, 2  warstwica co 2,5 m,
3  warstwica co 5 m, 4  linia ci¹gu
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Fakt, i¿ w zlewni górnej Raduni najwiêcej oczek jest w strefach wododzia³owych na wysoczyznach morenowych, a najmniej w dnach rynien, znajduje
swoje odbicie w zale¿noci pomiêdzy liczb¹ oczek a ich po³o¿eniem n.p.m. Wraz
z oddalaniem siê od stref wododzia³owych liczba oczek maleje i spada ich
gêstoæ. Cech¹ charakterystyczn¹ jest brak oczek na stokach o du¿ych spadkach.
Oczka w zlewni górnej Raduni wystêpuj¹ w skupiskach i pojedynczo. Wiêkszoæ ich (56%) jest rozmieszczona w zlewni chaotycznie. Znaczna jednak czêæ
(44%) wykazuje pewien porz¹dek przestrzenny. Czêæ z nich uk³ada siê liniowo, tworz¹c ci¹gi oczek (ryc. 3). W ci¹gu oczek pojedyncze zbiorniki wype³niaj¹ dna pod³u¿nych zag³êbieñ terenu, czêsto s¹ te¿ po³¹czone krótkimi ciekami o charakterze sta³ym lub okresowym. Ci¹gi oczek wystêpuj¹ na obszarze ca³ej zlewni górnej Raduni. Pocz¹tek ci¹gu znajduje siê przewa¿nie w szczytowej, najwy¿szej czêci wysoczyzny morenowej, a dalszy jego bieg wyznaczaj¹ oczka usytuowane w dolinkach erozyjnych lub rynnach subglacjalnych. Koniec ci¹gu wyznacza sta³y lub okresowy ciek p³yn¹cy dnem rynny subglacjalnej. Niekiedy koñcem tym jest pojedyncze oczko lub wiêksze jezioro. W miejscach licznego wystêpowania ci¹gów oczek poszczególne ci¹gi ³¹cz¹ siê ze sob¹,
przypominaj¹c sieæ rzeczn¹. Taki uk³ad ci¹gów jest efektem liniowego sp³ywu wód na obszarach pozbawionych wykszta³conej sieci rzecznej.
£¹czna d³ugoæ sieci ci¹gów oczek wynosi 64 km. Poszczególne jej ogniwa
maj¹ d³ugoæ od kilkuset metrów do 5 km. W ci¹gu oczek mo¿e wystêpowaæ
od 2 do 83 oczek. Uk³ady takie tworzy oko³o 30% oczek wystêpuj¹cych w zlewni górnej Raduni.
Drugim typem regularnego rozmieszczenia oczek s¹ ich grupy. Grupê
oczek stanowi jedno zag³êbienie terenu o p³askim, wilgotnym dnie, w którym znajduj¹ siê co najmniej 3 oczka. Granicê grupy oczek wyznacza pierwsza warstwica znajduj¹ca siê powy¿ej dna zag³êbienia (ryc. 4). Zbiorniki u³o¿one w grupach wystêpuj¹ w zag³êbieniach po martwym lodzie wype³nionych
torfami. Towarzysz¹ im mokrad³a, a niekiedy niewielkie, bezodp³ywowe jeziora. Grupy oczek o powierzchni powy¿ej kilku hektarów uczestnicz¹ w poziomej wymianie wody (s¹ w³¹czone w system odp³ywu rzecznego), podczas
gdy ma³e grupy o powierzchni poni¿ej 1 ha s¹ bezodp³ywowe.
W zlewni górnej Raduni wyznaczono 43 grupy oczek o redniej powierzchni ponad 5 ha. Powierzchnia ich waha siê od 0,6 do 25 ha. rednio w jednej
grupie znajduje siê 6 oczek, maksymalnie 25. Grupy tworzy 14% wszystkich
tego typu zbiorników wystêpuj¹cych w omawianej zlewni.
W zlewni górnej Raduni wystêpuj¹ te¿ oczka w uk³adach mieszanych.
S¹ to linie ³¹cz¹ce zarówno ci¹gi oczek, jak i ich grupy. W granicach omawianej zlewni wyznaczono 10 uk³adów mieszanych.
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Ryc. 4. Przyk³ad grupy oczek w zlewni górnej Raduni; 1  oczko, 2  warstwica co 2,5 m,
3  warstwica co 5 m, 4  warstwica stanowi¹ca granicê grupy oczek

Podsumowanie
Zebrane wyniki wskazuj¹, ¿e oczka stanowi¹ istotny element sieci hydrograficznej zlewni górnej Raduni. Wystêpuj¹ one g³ównie na wysoczyznach
morenowych, w strefach wododzia³owych. rednia gêstoæ oczek w omawianej zlewni wynosi 7 zbiorników na 1 km2. Prawie po³owa oczek wystêpuj¹cych w omawianej zlewni tworzy ci¹gi, grupy lub uk³ady mieszane.
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Strefy aktywne hydrologicznie obszaru
Miêdzyrzecza Warty i Noteci
Hydrologically active zones in the WartaNoteæ Interfluve

ABSTRACT: The article presents the structure of the drainage system
established for the Warta-Noteæ Interfluve as a region with the greatest
area of inland dunes in the Wielkopolska Lowland. The distribution of
hydrologically active zones of the interfluve is presented. They are divided
into active areas, i.e. those of permanent surface alimentation, and passive
areas, which are storage and evapotranspiration basins with no surface
runoff. The analysis embraced a group of indicators, which allowed the
determination of such elements as the area, location, number and type of
closed basins, especially with reference to the geological-lithological
conditions, and their proportion in the catchment area of streams draining
the region. Zones were identified within the WartaNoteæ Interfluve in which
overland flow diminishes, and those, which contribute to an increase in the
local alimentation of potamic runoff. These elements were taken to be the
most essential controls of the water cycle conditions within the Interfluve.
S£OWA KLUCZOWE: dorzecze Warty, odp³yw, aktywna powierzchnia zlewni,
zlewnia bezodp³ywowa.
KEY WORDS: the Warta drainage basin, runoff, active basin area, blind drainage.

Wprowadzenie
Istotnym aspektem oceny uwarunkowañ obiegu wody w ró¿nych skalach
przestrzennych: globalnej, regionalnej i lokalnej, jest rozpoznanie struktury
systemu odwodnienia danego obszaru. Szereg komplikacji w tym zakresie
dotyczy miêdzy innymi ustalenia granic systemów hydrologicznych, szczególnie w przypadku zlewni o niewyranej i zawi³ej rzebie terenu. Wi¹¿e siê to
g³ównie z wyznaczeniem w granicach danej jednostki powierzchni aktywnych
w tworzeniu odp³ywu powierzchniowego, jak równie¿ i stref bezodp³ywowych
powierzchniowo o charakterze ch³onnym lub ewapotranspiracyjnym. Ze wzglêdu na genezê i cechy morfologiczne, obszarami szczególnie predysponowany-
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mi do wystêpowania stref bezodp³ywowych powierzchniowo s¹ tereny m³odoglacjalne i wydm ródl¹dowych (Werner-Wiêckowska 1951; Kowalska 1968;
Drwal 1974, 1975). W przypadku obszarów wydmowych powstanie licznych
zag³êbieñ w formie izolowanych wytopisk i rozleg³ych obszarów bezodp³ywowych nale¿y zaliczyæ do najistotniejszych elementów kszta³tuj¹cych i modyfikuj¹cych warunki odp³ywu wód. Oddzia³ywanie tej grupy elementów, ³¹cznie
z uwarunkowaniami klimatycznymi, przyczynia siê miêdzy innymi do czêciowego zaniku sieci rzecznej w postaci zmniejszenia zarówno liczby, jak
i d³ugoci cieków wodnych, co wp³ywa z kolei na ma³¹ gêstoæ sieci rzecznej
oraz wzrost powierzchni terenów bezwodnych.
Okrelenie udzia³u stref aktywnych i obszarów bezodp³ywowych powierzchniowo, typu ch³onnego i ewapotranspiracyjnego, w ca³kowitej powierzchni
zlewni oraz wydzielenie stref bezwodnych ma szczególne znaczenie w ocenie
roli, jak¹ pe³ni¹ one w procesie obiegu wody. Zag³êbienia bezodp³ywowe ch³onne, których dno jest suche, mog¹ stanowiæ strefy lokalnie wzmo¿onego zasilania wód podziemnych i kszta³towania t¹ drog¹ odp³ywu podziemnego ze zlewni.
Natomiast zag³êbienia bezodp³ywowe ewapotranspiracyjne, w dnie których
wystêpuje najczêciej zbiornik wodny, mog¹ tworzyæ obszary lokalnie wzmo¿onego parowania. Przewaga danego procesu uwarunkowana jest z kolei udzia³em danego typu zag³êbienia w ca³kowitej powierzchni zlewni (Drwal, Hryniszak 2003). Wystêpowanie obszarów bezodp³ywowych, które skupiaj¹ siê g³ównie w strefach wododzia³owych zlewni, wymusza lokalne drogi kr¹¿enia wody,
komplikuj¹c tym samym uk³ad granic przestrzeni, w której kszta³tuje siê
cykl hydrologiczny.
Cel i zakres badañ
W opracowaniu za³o¿ono identyfikacjê struktury systemu odwodnienia
regionu Miêdzyrzecza Warty i Noteci, z wydzieleniem stref aktywnych w formowaniu odp³ywu powierzchniowego oraz powierzchni zlewni zag³êbieñ bezodp³ywowych. Analizê przeprowadzono w odniesieniu do obszaru o powierzchni
1921,33 km2. Miêdzyrzecze Warty i Noteci, ze wzglêdu na swoje po³o¿enie
w obrêbie Pradoliny Toruñsko-Eberswaldzkiej (Kondracki 1998), charakteryzuje siê specyfik¹ warunków rodowiskowych wynikaj¹cych zarówno z rzeby obszaru, jak równie¿ z systemu odwodnienia powierzchniowego, którego
zasadniczym elementem s¹ rozleg³e strefy bezwodne. Struktura i sposób wykszta³cenia sieci hydrograficznej w granicach rozpatrywanego obszaru s¹
w du¿ym stopniu zwi¹zane z uk³adem i funkcjonowaniem dolin rzecznych
Warty i jej dop³ywu Noteci oraz z zespo³em czynników rodowiskowych oddzia³uj¹cych w omawianej strefie, w tym g³ównie warunków morfologicznych
i geologiczno-litologicznych (Bartkowski 1970). Rozpatrywany region stano-
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wi najwiêksz¹ pod wzglêdem powierzchni strefê wydm ródl¹dowych w Wielkopolsce (Krygowski 1961; Pilarczyk 1976)  ryc. 1. Ma to niew¹tpliwy wp³yw
na stosunki wodne, w tym g³ównie na warunki formowania siê odp³ywu z rejonu Miêdzyrzecza.

Ryc. 1. Warunki geomorfologiczne Miêdzyrzecza Warty i Noteci (wg B. Krygowski 1961);
1  terasa zalewowa; 2  terasa wysoka; 3  terasa rodkowa; 4  wysoczyzna morenowa
pagórkowata; 5  strefa pagórków moreny czo³owej; 6  wysoczyzna morenowa falista; 7 
równiny sandrowe; 8  pagórki wydmowe; 9  rzeki

Z punktu widzenia oceny uwarunkowañ obiegu wody, w przypadku Miêdzyrzecza Warty i Noteci istotne okaza³o siê wyznaczenie w jego granicach
obszarów aktywnych, tzn. zasilania bezporedniego danego odbiornika oraz
zag³êbieñ bezodp³ywowych ch³onnych i ewapotranspiracyjnych. Z obszarów
aktywnych nastêpuje sta³e lub okresowe zasilanie bezporednie sieci rzecznej i zbiorników wodnych, natomiast obszary bezodp³ywowe uczestnicz¹ porednio w ich alimentacji, g³ównie poprzez zasilanie na drodze podziemnej,
które formuje siê w wyniku infiltracji wód opadowych w zag³êbieniach typu
ch³onnego. Sposób identyfikacji zag³êbieñ bezodp³ywowych uwzglêdnia³ kryteria ich wydzieleñ zgodne z nowymi wytycznymi technicznymi realizacji Mapy
Hydrograficznej Polski w skali 1: 50 000 w technologii GIS (GIS-3 Wytyczne
Techniczne 2005). Wed³ug przyjêtych za³o¿eñ, obszar bezodp³ywowy ch³onny
tworzy pojedyncza zlewnia lub kompleks przylegaj¹cych zlewni zag³êbieñ
bezodp³ywowych ch³onnych, których dna s¹ suche. Z kolei obszar bezodp³ywowy ewapotranspiracyjny obejmuje swym zasiêgiem pojedyncz¹ zlewniê lub
zespó³ s¹siaduj¹cych ze sob¹ zlewni zag³êbieñ bezodp³ywowych, w dnach któ-
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rych wystêpuje zbiornik wodny lub teren podmok³y stale. Jako g³ówne kryteria typowania obszarów bezodp³ywowych przyjêto: rzebê terenu, stosunki
wodne oraz litologiê i przepuszczalnoæ utworów przypowierzchniowych. S¹
to elementy rodowiska przyrodniczego najczêciej uwzglêdniane przy okrelaniu charakteru i roli zag³êbieñ bezodp³ywowych w obiegu wody (Drwal
1974, 1981; Major 1999, 2003). Analiza w zakresie zró¿nicowania wybranych
elementów rodowiskowych pozwoli³a na identyfikacjê w regionie Miêdzyrzecza Warty i Noteci dwóch typów hydrologicznych obszarów bezodp³ywowych
 ch³onnych i ewapotranspiracyjnych.
Wydzielenie na obszarze Miêdzyrzecza Warty i Noteci stref hydrologicznie
czynnych w formowaniu odp³ywu powierzchniowego i bezodp³ywowych przeprowadzono g³ównie przy wykorzystaniu bazy danych zgromadzonych w poziomach informacyjnych Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1: 50 000. W celu
identyfikacji elementów struktury hydrograficznej pozyskano dane z nastêpuj¹cych poziomów informacyjnych: topograficzne dzia³y wodne, wody powierzchniowe, wody podziemne pierwszego poziomu i przepuszczalnoæ
gruntu. Uzupe³nienie stanowi³ dodatkowy materia³ kartograficzny: mapy
geologiczne, geomorfologiczne, glebowe oraz dokumentacja hydrogeologiczna. Ponadto wykorzystano zbiór informacji wyjciowych z wczeniejszych
badañ prowadzonych na obszarze Miêdzyrzecza Warty i Noteci z zakresu
analizy uwarunkowañ obiegu wody (Lewandowski 1989; Raniecki 1989;
Owczarczak 2000; Michalak 2001). Informacje dotycz¹ce lokalizacji, wielkoci i charakteru zag³êbieñ bezodp³ywowych weryfikowane by³y poprzez cyfrow¹ bazê danych hydrograficznych, która gromadzi dane z okresu kartowania
hydrograficznego przeprowadzonego na omawianym obszarze w latach 2003
2005.
Obszar badañ
Miêdzyrzecze Warty i Noteci wed³ug fizycznogeograficznej regionalizacji
Polski (Kondracki 1998) po³o¿one jest w zasiêgu Kotliny Gorzowskiej stanowi¹cej czêæ Pradoliny Toruñsko-Eberswaldzkiej (ryc. 1). Pradolina tworzy
obecnie rozleg³¹ formê wklês³¹, w obrêbie której, w fazie pomorskiej zlodowacenia ba³tyckiego, uformowa³ siê szlak odp³ywu wód fluwioglacjalnych w kierunku zachodnim. Kotlina Gorzowska wykszta³ci³a siê na skutek oddzia³ywania rzek Warty i Noteci, których doliny ³¹cz¹ siê w jej rodkowej czêci.
Natomiast we wschodniej czêci kotliny rozprzestrzenia siê strefa po³o¿ona
miêdzy dolinami obu rzek, okrelana jako Miêdzyrzecze Warty i Noteci (Miêdzyrzecze Warciañsko-Noteckie, wg Bartkowskiego 1970), którego zasadnicze cechy morfologiczne i morfometryczne ukszta³towane zosta³y w wyniku
morfogenezy glacjalnej i holoceñskiej.
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Skomplikowany uk³ad form, wykszta³cony w jego obrêbie, jest efektem
dzia³alnoci erozyjno-akumulacyjnej wód lodowcowych (pradolinnych) i rzecznych, która przyczyni³a siê do powstania poziomów terasowych tworz¹cych
dominuj¹cy tu element rzeby. Rozleg³a powierzchnia zbudowana z piasków
fluwioglacjalnych stanowi³a podstawê rozwoju rzeby eolicznej, decyduj¹cej
o specyfice Miêdzyrzecza, zw³aszcza w zakresie formowania siê warunków
obiegu wody. W sposób szczególny daje siê tu zauwa¿yæ cis³¹ zale¿noæ struktury sieci hydrograficznej od pochodzenia i charakteru form rzeby terenu.
Strukturê pradoliny w odniesieniu do omawianego obszaru tworz¹ mniejsze
jednostki fizycznogeograficzne, którymi s¹ systemy dolinne (Kondracki 1998)
z³o¿one z kilku poziomów teras lodowcowo-rzecznych: Dolina Dolnej Noteci,
stanowi¹ca od Czarnkowa odcinek ujciowy doliny Noteci do Warty, oraz Obornicka Dolina Warty, obejmuj¹ca dolinê Warty od Obornik do przyjêcia Noteci
w rejonie Santoka. Formy te tworz¹ granicê dla zasadniczej, rodkowej czêci
analizowanego Miêdzyrzecza, któr¹ stanowi pole wydm ródl¹dowych, ci¹gn¹ce siê stref¹ o szerokoci oko³o 10 km i d³ugoci oko³o 80 km (Pilarczyk
1976). Obszar wydmowy odznacza siê znacznym urozmaiceniem powierzchni, któr¹, z jednej strony, tworz¹ wyniesienia w formie pojedynczych wydm
lub wa³ów wydmowych: poprzecznych, pod³u¿nych i parabolicznych, z drugiej natomiast, formy zag³êbieñ bezodp³ywowych o zró¿nicowanym przebiegu
i typie hydrologicznym.
W obrêbie Miêdzyrzecza Warty i Noteci wydzieliæ mo¿na wed³ug W. Stankowskiego (1963) trzy typy krajobrazu eolicznego. Krajobraz wydmowy zwi¹zany jest z dominuj¹cym na obszarze polem wydmowym, dla którego otoczenie stanowi¹ obszar krajobrazu deflacyjnego na zachodzie i korazyjnego na
pó³nocy. Pole deflacyjne stanowi zachodni fragment rozpatrywanego Miêdzyrzecza, z którego wywiewany w okresie peryglacjalnym materia³ piaszczysty
utworzy³ pole wydmowe. Znaczn¹ jego czêæ tworz¹ zag³êbienia deflacyjne
zajête przez torfowiska lub jeziora. Natomiast na powierzchniach teras pozbawionych wydm wykszta³ci³ siê typ krajobrazu korazyjnego, reprezentowany przez liczne g³azy i ¿wiry ze ladami dzia³alnoci eolicznej.
Zró¿nicowanie elementów rzeby omawianego obszaru wp³ywa na urozmaicenie jego warunków hipsometrycznych, które ³¹cznie z cechami litologicznymi gruntu warunkuj¹ przebieg procesów hydrologicznych, zw³aszcza
w zakresie formowania odp³ywu w zlewniach rzek odwadniaj¹cych strefê Miêdzyrzecza.
Struktura hydrograficzna Miêdzyrzecza Warty i Noteci
W uk³adzie hydrograficznym rozpatrywany obszar nale¿y do dorzecza
Warty (Atlas podzia³u hydrograficznego Polski 2005). Zasadnicze elementy

246

Renata Graf

systemu odwodnienia tworz¹ doliny Warty i Noteci o uk³adzie równole¿nikowym. Linia wododzia³owa (III rzêdu), rozgraniczaj¹ca sp³yw wody do Warty
i Noteci, jest niepewna, a jej przebieg maskowany jest przez pola wydm o zró¿nicowanym charakterze i rozmiarach (ryc. 2). Rozpatrywane Miêdzyrzecze,
w granicach okrelonych przez doliny Warty i Noteci oraz dzia³y wodne zlewni ich dop³ywów, Koñczaka i Gulczanki we wschodniej czêci obszaru, obejmuje powierzchniê 1921,33 km2. Zasadniczy dzia³ wodny badanego obszaru
pozwala na wydzielenie w obrêbie Miêdzyrzecza dwóch charakterystycznych
stref  sk³onu pó³nocnego (977,3 km2) odwadnianego przez Noteæ i jej wiêksze
dop³ywy: Gulczankê, Mia³ê, Rudawê, Lubiatkê i Gocimkê (tab.1) oraz sk³onu po³udniowego (944,03 km2), odwadnianego przez Wartê i jej wiêksze dop³ywy: Koñczak, Smolnicê, Rów Rzeciñski i Strugê Kaplinkê. Utrudnienie
w identyfikacji przebiegu dzia³u wodnego miêdzy sk³onem po³udniowym i pó³nocnym stanowi rozleg³y obszar bezodp³ywowy o charakterze ch³onnym. Powierzchnia ca³kowita tego obszaru wynosi 275,35 km2, z czego 170,09 km2
wchodzi w sk³ad sk³onu pó³nocnego, natomiast pozosta³e 110,85 km2 znajduje siê w zasiêgu sk³onu po³udniowego (ryc. 2).

Ryc. 2. Struktura hydrograficzna Miêdzyrzecza Warty i Noteci;
1 obszary zag³êbieñ bezodp³ywowych ch³onnych; 2  obszary zag³êbieñ bezodp³ywowych
ewapotranspiracyjnych; 3  cieki wodne; 4  jeziora i zbiorniki wodne; 5  topograficzne
dzia³y wodne (wyrane i niepewne)

Cech¹ charakterystyczn¹ sk³onu po³udniowego w odniesieniu do struktury systemu odwodnienia jest jego dwudzielnoæ. Czêæ po³udniowa sk³onu
o znacznej gêstoci sieci rzecznej odwadniana jest przez Wartê i jej dop³ywy.
Mo¿na wydzieliæ tu dwie ró¿ni¹ce siê strefy  wschodni¹, z zespo³em zlewni
wiêkszych dop³ywów Warty: Koñczaka, Smolnicy i Rowu Rzeciñskiego, pozbawionych w zasadzie jezior, oraz zachodni¹, z systemem niewielkich dop³y-
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Tab. 1. Zag³êbienia bezodp³ywowe Miêdzyrzecza Warty i Noteci
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wów Warty, p³yn¹cych w uk³adzie po³udnikowym i odprowadzaj¹cych wody
z licznej grupy jezior rynnowych zespo³u sierakowskiego. W zasiêgu zlewni
we wschodniej czêci sk³onu po³udniowego wystêpuje tylko Jezioro Rzeciñskie, natomiast licznie reprezentowane s¹ tutaj zag³êbienia bezodp³ywowe
ch³onne i ewapotranspiracyjne. Cieki tej strefy wykorzystuj¹ w swym biegu
g³ównie zag³êbienia ródwydmowe i niecki deflacyjne (Raniecki 1989). Pó³nocna czêæ omawianego sk³onu (110,85 km2) wchodzi w sk³ad rozleg³ego obszaru bezodp³ywowego typu ch³onnego, stanowi¹cego centraln¹ czêæ Miêdzyrzecza Warty i Noteci. Strefa ta pozbawiona jest sieci rzecznej, a jedynymi
elementami struktury hydrograficznej s¹ dwa jeziora ródwydmowe: Pokraczyn i Pustelnik. W obrêbie po³udniowego sk³onu funkcjonuj¹ zatem dwie
strefy ró¿ni¹ce siê pod wzglêdem udzia³u i roli w formowaniu odp³ywu powierzchniowego.
Z kolei w zasiêgu pó³nocnego sk³onu Miêdzyrzecza Warty i Noteci, w nawi¹zaniu do struktury systemu odwodnienia, mo¿na wydzieliæ trzy charakterystyczne strefy: pó³nocn¹  w granicach której funkcjonuj¹ drobne, p³ytko
wciête cieki i rowy melioracyjne stanowi¹ce dop³ywy Noteci, rodkow¹  odwadnian¹ przez wiêksze dop³ywy Noteci z systemem jezior, oraz czêæ po³udniow¹  bezwodn¹, znajduj¹c¹ siê w zasiêgu rozleg³ego obszaru bezodp³ywowego typu ch³onnego. Specyfik¹ tej czêci Miêdzyrzecza jest wystêpowanie w strukturze pradoliny znacznych pod wzglêdem powierzchni obszarów bezodp³ywowych. Sytuacja ta zwi¹zana jest miêdzy innymi z silnym oddzia³ywaniem dolin Warty i Noteci jako g³ównych stref drena¿u wód podziemnych, co spowodowa³o, ¿e wy¿sze obszary terasowe znajduj¹ siê w po³o¿eniu wododzia³owym.
Zasadniczym ciekiem odwadniaj¹cym rodkow¹ czêæ pó³nocnego sk³onu
Miêdzyrzecza jest Mia³a. Dolina Mia³y wykszta³ci³a siê na skutek zatarasowania sp³ywu wód polodowcowych, które w wyniku tego utorowa³y sobie zachodni kierunek p³yniêcia. Odp³yw wody odbywa³ siê trzema równoleg³ymi
rynnami, z których obecnie Mia³a wykorzystuje koryto rodkowe. Ciekami
odwadniaj¹cymi sk³on pó³nocny s¹ ponadto: Gulczanka, Rudawa, Lubiatka
i Gocimka, a element uzupe³niaj¹cy system odwodnienia powierzchniowego
tej czêci Miêdzyrzecza stanowi¹ cieki i rowy melioracyjne funkcjonuj¹ce okresowo oraz jeziora. Granica obszaru z sieci¹ rzeczn¹ i obszaru bezwodnego
rozprzestrzenia siê wzd³u¿ pó³nocnej krawêdzi centralnego obszaru bezodp³ywowego, który stanowi element wspólny struktury systemu odwodnienia
sk³onu pó³nocnego i po³udniowego Miêdzyrzecza Warty i Noteci.
Elementem sieci hydrograficznej rozpatrywanego regionu, obok ubogiej sieci
rzecznej, s¹ równie¿ jeziora, które poza stref¹ przyrzecza Warty skupiaj¹ siê
w zlewniach dop³ywów Noteci. Wiêkszoæ z nich posiada charakter przep³ywowy, tylko nieliczne tworz¹ zbiorniki typu bezodp³ywowego, przyczyniaj¹c
siê do powstania stref lokalnie wzmo¿onego parowania obszarowego.
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Zag³êbienia bezodp³ywowe Miêdzyrzecza Warty i Noteci
Dokonana identyfikacja elementów struktury systemu odwodnienia Miêdzyrzecza Warty i Noteci (ryc. 2) wykaza³a funkcjonowanie w granicach obszaru 9 zasadniczych zlewni rzecznych, stanowi¹cych dop³ywy Warty (4) i Noteci (5) oraz 2 du¿ych przyrzeczy (tab. 1). Ponadto zarejestrowano 57 zag³êbieñ bezodp³ywowych  35 ch³onnych i 22 ewapotranspiracyjne o ³¹cznej powierzchni oko³o 405 km2, których udzia³ w ca³kowitej powierzchni rozpatrywanego regionu wynosi 21%. W poszczególnych zlewniach powierzchnie zag³êbieñ bezodp³ywowych kszta³tuj¹ siê od 0,06 do 147,08 km2 (tab. 1). Dominuj¹c¹ grupê stanowi¹ zag³êbienia bezodp³ywowe o powierzchniach do 1 km2.
Najwiêksze pod wzglêdem powierzchni (275,35 km2) jest, wymienione
wczeniej, rozleg³e zag³êbienie bezodp³ywowe typu ch³onnego, zajmuj¹ce centraln¹ czêæ Miêdzyrzecza Warty i Noteci. W uk³adzie przestrzennym omawianego regionu stanowi ono czêæ powierzchni zlewni Mia³y, Lubiatki, Rudawy, Strugi Kaplinki oraz przyrzecza Warty. Oko³o 6 km2 powierzchni rozpatrywanego obszaru zajmuj¹ zag³êbienia bezodp³ywowe typu ewapotranspiracyjnego o niewielkich rozmiarach (0,501,3 km2).
Na obszarze Miêdzyrzecza Warty i Noteci dominuj¹ obszary zag³êbieñ bezodp³ywowych ch³onnych (oko³o 20% powierzchni), podczas gdy zag³êbienia
typu ewapotranspiracyjnego zajmuj¹ tylko 1%. Sytuacjê tak¹ wymusza specyfika warunków morfologiczno-litologicznych strefy wydmowej. Obszary zag³êbieñ bezodp³ywowych zajmuj¹ najwiêksz¹ powierzchniê w granicach zlewni
Mia³y, gdzie stanowi¹ 43% jej ca³kowitej powierzchni (tab. 1). W granicach
zlewni funkcjonuje najwiêkszy pod wzglêdem powierzchni obszar zag³êbienia
bezodp³ywowego ch³onnego (147,08 km2), stanowi¹cy fragment centralnego
coko³u wydmowego. Sama Mia³a p³ynie na granicy pola wydmowego i ni¿szego stopnia terasowego doliny Noteci. Zag³êbieñ bezodp³ywowych nie zarejestrowano w zlewni Rowu Rzeciñskiego.
Obszary bezodp³ywowe typu ewapotranspiracyjnego zidentyfikowane zosta³y jako zag³êbienia, w dnach których najczêciej znajduje siê jeden lub
kilka zbiorników wodnych o zró¿nicowanych powierzchniach b¹d te¿ w dnie
funkcjonuje teren podmok³y stale. Najwiêksza ich liczba zosta³a wydzielona
w zlewni Mia³y (10), gdzie zajmuj¹ powierzchniê 9,45 km2 (ryc. 2). Jednak
najwiêkszy udzia³ w powierzchni omawianych zlewni (11%) ma obszar zag³êbienia ewapotranspiracyjnego, który znajduje siê w zlewni Rudawy.
W charakterystyce obszarów bezodp³ywowych wa¿nym zagadnieniem jest
ich uk³ad przestrzenny oraz analiza zasadniczych cech ró¿nicuj¹cych rolê tych
form w obiegu wody. W przypadku Miêdzyrzecza Warty i Noteci zag³êbienia
bezodp³ywowe wystêpuj¹ g³ównie w jego rodkowej czêci. Grupuj¹ siê one
zw³aszcza w strefach dzia³ów wodnych, jak równie¿ w zag³êbieniach ródwydmowych i nieckach deflacyjnych wewn¹trz regionu. Du¿e znaczenie w za-
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kresie gromadzenia i rozchodowania wód opadowych w obrêbie zag³êbieñ bezodp³ywowych posiada charakter ich pod³o¿a. Wsi¹kanie wód opadowych, efektywnie zasilaj¹cych wody podziemne, zachodzi w zag³êbieniach typu ch³onnego o pod³o¿u przepuszczalnym. Natomiast w obrêbie powierzchni wydmowej
Miêdzyrzecza Warty i Noteci znaczna mi¹¿szoæ utworów piaszczystych (do
50 m) i g³êbokie zaleganie zwierciad³a wód podziemnych stanowiæ mog¹ element ograniczaj¹cy efektywne ich zasilanie. Sk³ad mechaniczny osadów piaszczystych rozpatrywanego obszaru pozwala zaliczyæ go do stref o mniej korzystnych warunkach infiltracyjnych (¯urawski 1966). Warunki morfologiczne, w tym g³ównie znaczne deniwelacje strefy wydmowej rozprzestrzeniaj¹cej siê miêdzy dolinami Warty i Noteci, utrudniaj¹ infiltracjê wód opadowych
w pod³o¿e, sprzyjaj¹c w ten sposób znacznym sp³ywom powierzchniowym.
Organizacja sp³ywu powierzchniowego przyczynia siê do tworzenia w miejscach zag³êbieñ bezodp³ywowych o pod³o¿u trudno przepuszczalnym podmok³oci lub zbiorników wodnych, a w konsekwencji do wzrostu parowania obszarowego.
Sta³oæ funkcjonowania systemów rzecznych oraz jezior zwi¹zana jest
w szczególny sposób z zasilaniem przez wody podziemne znajduj¹ce siê w zasiêgu drena¿u powierzchniowego. Na obszarze Miêdzyrzecza Warty i Noteci,
zw³aszcza w strefie wydmowej, zaznacza siê specyficzny rodzaj zwi¹zków hydraulicznych wód podziemnych z powierzchniowymi. W analizowanej strefie
zasilanie i odnawialnoæ wód podziemnych pierwszego poziomu wodononego
uzale¿nione s¹ w znacznym stopniu od terenów s¹siednich oraz od udzia³u
zag³êbieñ bezodp³ywowych ch³onnych w jej ca³kowitej powierzchni. Ze wzglêdu na znaczne g³êbokoci wystêpowania wód podziemnych i ograniczony kontakt z powierzchni¹ terenu, zwierciad³o ich charakteryzuje siê mniejsz¹ dynamik¹ wahañ, co dodatkowo wyd³u¿a proces odnawialnoci zasobów tych
wód.
Wed³ug koncepcji systemów wodononych J. Szymanki (1980), w obu typach zag³êbieñ bezodp³ywowych, ch³onnych i ewapotranspiracyjnych, formuj¹ siê systemy wód gruntowych o ograniczonym udziale w obiegu wód powierzchniowych. S¹ to systemy p³ytkich wód podziemnych obejmuj¹ce kompleks przypowierzchniowych utworów wodononych o charakterystycznej redukcji strefy aeracji, w obrêbie których wymiana wód odbywa siê poprzez
procesy parowania, infiltracji i wsi¹kania.
Istotnym problemem identyfikacji terenów bezodp³ywowych jest równie¿
ich przyporz¹dkowanie do danej zlewni. Wi¹¿e siê to z okreleniem w strefie
bezodp³ywowej powierzchniowo, kierunku ruchu wód podziemnych, które
w konsekwencji tworz¹ odp³yw podziemny do g³ównych osi drena¿u. Poza usytuowaniem i charakterem stref drena¿owych, kierunek sp³ywu wód podziemnych pierwszego poziomu wodononego zwi¹zany jest z konfiguracj¹ i nachyleniem stropu utworów s³abo przepuszczalnych. W przypadku omawianego
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Miêdzyrzecza rzêdne stropu gliny zwa³owej wykazuj¹ nachylenie generalnie
na zachód oraz w kierunku dolin usytuowanych w jego czêci pó³nocnej i po³udniowej. Funkcjonowanie dolin Warty i Noteci, jako g³ównych osi drena¿u,
wymusza silny odp³yw wód podziemnych, co w konsekwencji prowadzi do
zaniku sieci rzecznej w centralnej czêci obszaru. System drena¿u wód podziemnych uzupe³niaj¹ na obszarze Miêdzyrzecza rynny jeziorne. Szczególnie
dotyczy to jezior rejonu przyrzecza Warty na odcinku ChojnoMiêdzychód
oraz jezior grupuj¹cych siê w dorzeczu Noteci na odcinku GocimDrezdenko. Zespo³y tych jezior usytuowane s¹ w strefach obni¿eñ stropu gliny zwa³owej (poni¿ej 20 m n.p.m.), co zwiêksza z kolei dop³yw wód podziemnych z wyniesieñ powierzchni stropu gliny zwa³owej, zapewniaj¹c tym samym sta³oæ
funkcjonowania zbiorników wodnych.
Podsumowanie
Specyfika Miêdzyrzecza Warty i Noteci, zwi¹zana przede wszystkim z wystêpowaniem rozleg³ej strefy wydm ródl¹dowych, wp³ywa na kszta³towanie
systemu odwodnienia obszaru. W zakresie oceny warunków obiegu wody istotnymi identyfikatorami struktury systemu hydrograficznego s¹ doliny rzek
Warty i Noteci, rynny jeziorne oraz nastêpuj¹ce charakterystyki: niewielka
liczba i nieznaczna d³ugoæ cieków odwadniaj¹cych wewnêtrzn¹ czêæ Miêdzyrzecza, co wyra¿a siê niskim wskanikiem gêstoci sieci rzecznej, okresowoæ funkcjonowania drobnych cieków i rowów melioracyjnych, wystêpowanie rozleg³ych stref bezwodnych oraz zag³êbieñ bezodp³ywowych typu ch³onnego i niewielkich powierzchniowo zag³êbieñ bezodp³ywowych typu ewapotranspiracyjnego. Dok³adne okrelenie roli obszarów aktywnych i bezodp³ywowych powierzchniowo w kszta³towaniu odp³ywu na obszarze Miêdzyrzecza Warty i Noteci wymaga przeprowadzenia szczegó³owych badañ maj¹cych
na celu okrelenie prawid³owoci ich funkcjonowania w ró¿nych warunkach
rodowiskowych i zmiennych sytuacjach hydrologiczno-meteorologicznych.
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Problemy metodyczne oceny dynamicznych
zasobów wodnych jezior Polski

Lacking information in database and methodological problems of estimation of dynamic water
resources of lakes in Poland

ABSTRACT: The static resources are identified with lake volumes. The
dynamic resources are identified with volume of water flowing through lakes
during annual cycle. The information concerning the static resources is sound
and sufficient. The dynamic resources are unknown. Usually they are
estimated on the basis of mean specific discharge. This method was used to
calculate discharges for 526 lakes of the area larger than 100 ha. The volume
of these lakes is 14.7 km3 and discharge amounts to about 18 km3. Data
obtained from test areas indicates that flow of water through lakes is 23.5
higher than runoff from the analyzed lakeland area. It is very probable that
lakes have a great, perhaps even dominant, influence on runoff from
lakelands. The degree of influence that lakes have on water cycle will be
known only when we have balance data at our disposal. However, the research
of water balance of lakes in Poland is very limited.
S£OWA KLUCZOWE: zasoby statyczne jezior, zasoby dynamiczne jezior, obieg
wody na pojezierzach, metody oceny zasobów wodnych jezior.
KEY WORDS: static lake resources, dynamic lake resources, water cycle of
lakelands, methods of estimation of water resources of lakes.

Okrelenie rodzaju zasobów i ich znaczenia
Zasoby wodne jezior uto¿samiane s¹ zazwyczaj z iloci¹ wody, jaka znajduje siê w misach jeziornych. Chocia¿ w jeziorach rzêdna poziomu wody w ci¹gu
roku siê zmienia, to jednak w wiêkszoci jezior zmiany te s¹ niewielkie, wynosz¹ce na ogó³ 0,20,5 m. Mo¿na zatem za³o¿yæ, ¿e w jeziorach stale znajduje siê okrelona iloæ wody. A wiêc zasoby wodne w tym rozumieniu to rednia
iloæ wody zgromadzona w misach jeziornych. S¹ to tzw. zasoby statyczne,
niektórzy dla ich okrelenia u¿ywaj¹ terminu zapasy (Mikulski 1998).
Jednak¿e w hydrologii wa¿ne jest nie tylko takie pojêcie zasobów. W hydrologii dynamicznej rozpatrywana jest niemal wy³¹cznie ta iloæ wody, która
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podlega wymianie w cyklu rocznym. Zdecydowana wiêkszoæ jezior polskich
to jeziora przep³ywowe lub odp³ywowe i pewna iloæ ich wód ci¹gle bierze
aktywny udzia³ w obiegu wody na pojezierzach. Bêd¹ to tzw. zasoby dynamiczne. Na ogó³ zasoby takie uto¿samiane s¹ z wymian¹ wody w jeziorach
i czêsto wyra¿ane wspó³czynnikiem wymiany wody. W zale¿noci od indywidualnych cech morfometrycznych i hydrologicznych, jeziora w ró¿nym stopniu
maj¹ wp³yw na kszta³towanie siê odp³ywu z danego obszaru i tym samym na
ogólne zasoby wodne kraju, które w poszczególnych latach wahaj¹ siê w znacznych granicach (Fal, Bogdanowicz 2002). G³ównie zale¿y to od opadów atmosferycznych, jednak pewne oddzia³ywanie na odp³yw maj¹ tak¿e ró¿ne elementy rodowiska geograficznego, w tym jeziora. Zasoby dynamiczne jezior
w literaturze rozpatrywane s¹ w dwóch aspektach: jako iloæ wody przep³ywaj¹ca przez jeziora w cyklu rocznym oraz wp³yw jezior na obieg wody na
wiêkszym obszarze. Jak dot¹d nieco wiêksze zainteresowanie badaczy budzi³
ten drugi aspekt.
Metody oceny i stan poznania zasobów statycznych
Pojemnoæ jeziora najlepiej obliczaæ z planu batymetrycznego, który wykonuje siê na podstawie sondowañ g³êbokociowych. Jednak sondowanie jezior
w niedawnych jeszcze czasach by³o pracoch³onne i drogie, bowiem podstawow¹ metod¹ by³y pomiary z lodu za pomoc¹ sondy ciê¿arkowej. Dlatego bardzo
d³ugo trwa³o, zanim przesondowano jeziora, a nawet do dzisiaj wystêpuj¹ pod
tym wzglêdem braki, zw³aszcza wród jezior mniejszych. Historiê poznawania zasobów statycznych przedstawiaj¹ Majdanowski (1954), Wilgat (1963),
Jañczak (1984), Pas³awski (1993). Pierwszy katalog jezior Polski (nazywany
popularnie katalogiem Majdanowskiego) zosta³ wydany w latach 19521954.
Przez ca³e dziesiêciolecia by³ jedynym dzie³em traktuj¹cym o wszystkich jeziorach Polski wiêkszych od powierzchni 1 ha, których w katalogu zamieszczono 9296. Jednak tylko dla niewielkiej czêci jezior oprócz powierzchni podano tak¿e pojemnoæ. Dla krelenia ich zasobów wodnych nie by³o wiêc w katalogu odpowiednich danych, bowiem jeziora te w znakomitej wiêkszoci nie
by³y sondowane. Jednak Majdanowski, poprzez za³o¿enie odpowiedniej g³êbokoci redniej dla poszczególnych klas powierzchni jezior, obliczy³ ich sumaryczn¹ pojemnoæ na oko³o 15,8 km3. Nie by³o jednak pewnoci, czy za³o¿enia te by³y trafne (kilkadziesi¹t lat póniej okaza³o siê, ¿e w stosunku do
danych, jakie posiada³, by³y nadzwyczaj trafne, zadecydowa³o tu dowiadczenie i intuicja wytrawnego badacza). Znaczne postêpy w poznaniu zasobów
wodnych jezior poczyniono na prze³omie lat 50./60. ubieg³ego wieku. Wówczas w Instytucie Rybactwa ródl¹dowego przeprowadzono na szerok¹ skalê
sondowania jezior polskich, bêd¹cych w u¿ytkowaniu pañstwowych gospo-
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darstw rybackich. Przesondowano wtedy oko³o 2000 jezior. Metoda by³a jednakowa. Sondowania wykonywano z lodu, w siatce kwadratów co 50 m, a dla
czêci du¿ych jezior co 100 m. Sporz¹dzone plany batymetryczne mia³y charakter poufny, przez d³ugie lata ich nie publikowano. Poszczególni badacze
dopiero po wielu latach uzyskiwali odp³atny dostêp do tych planów.
O tym, jaka w latach 60. i 70. XX wieku by³a znajomoæ zasobów wodnych
jezior polskich, mo¿emy siê przekonaæ na podstawie publikacji na ten temat.
By³y one nieliczne, jednak niektórzy badacze starali siê na podstawie sk¹pych danych dokonywaæ szacunku. Mikulski (1965) pojemnoæ tê oszacowa³
na oko³o 30 km3, tak¹ sam¹ pojemnoæ przyjmowa³ w swoich pracach Okulanis (1982). Staszewski i Uhorczak (1966) pojemnoæ jezior ocenili na oko³o
10 km3. Natomiast Szostak (1967) na zaledwie 4 km3, za w Narodowym atlasie
Polski (19731978) ten sam autor pojemnoæ wszystkich jezior i zbiorników
wodnych oceni³ na 6,4 km3. Tak du¿e rozbie¿noci jednoznacznie wskazuj¹ na
niebywa³e braki w stanie ówczesnej wiedzy o zasobach wodnych polskich jezior. W Atlasie hydrologicznym Polski (1986) Chojnowski zebra³ i podsumowa³ zasoby wodne jezior zajmuj¹cych powierzchniê wiêksz¹ ni¿ 50 ha. Opar³
siê przede wszystkim na planach sporz¹dzonych przez IR, do których wreszcie
mo¿na by³o uzyskaæ szerszy dostêp. Wykorzysta³ tak¿e inne dane zebrane
z ró¿nych róde³. Pojemnoæ 1032 jezior wiêkszych od powierzchni 50 ha okreli³ na 16,8 km3. W latach 19911992 opublikowany zosta³ 3-czêciowy katalog
jezior Polski autorstwa Choiñskiego, który opisuje jeziora o powierzchni wiêkszej od 1 ha. Uk³ad katalogu oparty jest na arkuszach map w skali 1:50 000,
wydanych w latach 70. Katalog obejmuje 7081 jezior o powierzchni wiêkszej
ni¿ 1 ha. £¹czna powierzchnia tych jezior zosta³a okrelona na 281 000 ha,
a pojemnoæ na 19,7 km3. W latach 19961999 opublikowany zosta³ 3-tomowy Atlas jezior Polski pod redakcj¹ Jañczaka. Atlas zawiera dane morfometryczne wszystkich jezior zajmuj¹cych powierzchniê wiêksz¹ ni¿ 10 ha. Jezior takich jest 2913. Ka¿de z nich w atlasie ilustrowane jest uproszczonym
planem batymetrycznym. Powierzchnia zamieszczonych w atlasie jezior wynosi 276 600 ha, a pojemnoæ 18 238 mln m3.
Obecnie mo¿na powiedzieæ, ¿e znajomoæ statycznych zasobów wodnych
jezior Polski jest w miarê zadowalaj¹ca. I nawet uzupe³nienie lokalnych braków wród jezior mniejszych niewiele zmieni w ogólnej sumie iloci wody zgromadzonej w jeziorach. Jednak w dalszym ci¹gu problemem jest nierówna
dok³adnoæ planów batymetrycznych. Dla czêci jezior sondowania nale¿a³oby powtórzyæ, bowiem przeprowadzone zosta³y ju¿ oko³o 5060 lat temu, a stosowana wówczas metoda badawcza nie gwarantuje pe³nej dok³adnoci, poza
tym od tego czasu morfometria niektórych jezior mog³a siê zmieniæ.
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Metody oceny i stan znajomoci zasobów dynamicznych
Najdok³adniejsz¹ metod¹ pozyskania pe³nej informacji o dynamicznych
zasobach wodnych jezior jest bez w¹tpienia metoda bilansów wodnych. Niestety, tylko dla niewielu jezior zosta³a zastosowana. Powód jest prosty  s¹ to
badania czasoch³onne i stosunkowo drogie. Hydrologów, limnologów niemal
od zawsze interesowa³o zagadnienie wymiany wody w jeziorach, a zw³aszcza
³¹cz¹cy siê z tym problem wp³ywu jezior na obieg wody na pojezierzach.
Podstawowym wskanikiem okrelaj¹cym wp³yw jezior na obieg wody by³
i czêciowo jest nadal wskanik jeziornoci. Wszyscy zgadzaj¹ siê z tym, ¿e
na ogó³ im wiêksza jeziornoæ, tym wp³yw jezior wiêkszy. Ró¿nice dotycz¹
skali znaczenia jezior w stosunku do innych czynników. Jedni badacze s¹
zdania, ¿e jeziora maj¹ bardzo du¿y wp³yw, inni, ¿e daleko wa¿niejsze s¹
pozosta³e elementy rodowiska geograficznego, jak choæby lesistoæ, budowa
geologiczna czy rzeba. Przypuszczalnie spór ten trwa³ bêdzie jeszcze d³ugo.
Wiele bowiem zale¿y od rozpatrywanego obszaru czy stosowanych metod badawczych. Zostanie zakoñczony dopiero wtedy, gdy wszystkie jeziora bêdziemy mieli zbilansowane.
Rozpatrywanie problemu wp³ywu jezior na obieg wody tylko na podstawie
wskanika jeziornoci jest jednak ryzykowne. Jest to wskanik zbyt ogólny,
aby za jego pomoc¹ wyprowadzaæ dalej id¹ce wnioski. Niekiedy wnioski te s¹
doæ zaskakuj¹ce. Przyk³adem niech bêd¹ dwie znacz¹ce, wartociowe prace
dotycz¹ce obszaru ca³ej Polski. Gutry-Korycka (1984) analizuje ponad 380 zlewni
i rozpatruje wp³yw ró¿nych elementów na obieg wody. Bierze pod uwagê 27
wskaników hydrologicznych i fizjograficznych, miêdzy innymi jeziornoæ. Przeprowadza nastêpnie analizê statystyczn¹ tych wskaników. Okaza³o siê, ¿e
jeziora nie maj¹ istotnego znaczenia w strukturze hydrologicznej Polski. Prawdopodobnie zadzia³a³ tu efekt zbyt du¿ej liczby analizowanych wskaników,
jeziornoæ w tym towarzystwie by³a za wskanikiem zbyt s³abym, aby mog³a
reprezentowaæ wp³yw jezior. Trudno bowiem zgodziæ siê z tym, ¿e jeziora nie
maj¹ na pojezierzach wp³ywu na obieg wody. Innym przyk³adem wykorzystania wskanika jeziornoci do badania wp³ywu jezior na obieg wody, a konkretnie zmiennoci przep³ywów rzek polskich, jest praca Choiñskiego (1988). Jeziornoæ by³a jednym z jedenastu analizowanych elementów. Po przeprowadzeniu analizy statystycznej okaza³o siê, ¿e jeziornoæ nie ma wp³ywu na zmiennoæ
przep³ywów. Jest to doæ zaskakuj¹cy wynik badañ, bowiem trudno znaleæ hydrologa, który kwestionowa³by wyrównuj¹c¹ rolê jezior w zmiennoci przep³ywów. Po prostu, wskanik jeziornoci w wielu przypadkach mo¿e byæ pomocny
do oceny roli jezior w obiegu wody, ale tylko na poziomie bardzo ogólnym. Do
bardziej szczegó³owych analiz siê nie nadaje, zw³aszcza w skali ca³ej Polski.
Mniej popularnym wskanikiem, ale prawdopodobnie nieco lepszym od
jeziornoci, jest tzw. wskanik retencyjnoci jeziornej. Stosuje siê go rzadziej,
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bowiem do jego obliczenia potrzebna jest pojemnoæ jezior danego obszaru,
która nie zawsze dot¹d by³a znana. Wskanik ten jest wyra¿ony w mm s³upa
wody, a wiêc mo¿na go ³atwiej porównywaæ z niektórymi innymi wskanikami hydrologicznymi, np. wskanikiem opadu czy odp³ywu. Pamiêtaæ oczywicie nale¿y o jego ograniczeniach. Przedstawia on zasoby statyczne jezior rozpatrywanego obszaru. Wskanik liczbowy retencyjnoci stosowa³ w swoich
pracach Okulanis. Prawdopodobnie pierwsz¹ mapê retencyjnoci zastosowa³
Jañczak (1991) dla zobrazowania zasobów wodnych jezior Pojezierza Wielkopolskiego. Póniej w swoim podrêczniku, mapê retencyjnoci zamieci³
Choiñski (1995). W Atlasie jezior Polski zamieszczono zarówno mapy retencyjnoci pojezierzy, jak i obliczono ten wskanik dla kilkuset zlewni pojeziernych. Jednak i ten wskanik nie nadaje siê do wyprowadzania dalej id¹cych
wniosków dotycz¹cych wp³ywu jezior na obieg wody. Obydwa wskaniki 
jeziornoci i retencyjnoci  ogólnie informuj¹ wy³¹cznie o zasobach statycznych.
Znacznie lepsz¹ metod¹ oceny iloci wody przep³ywaj¹cej przez jezioro,
czyli zasobów dynamicznych podlegaj¹cych wymianie w ci¹gu roku, s¹ obliczenia wykorzystuj¹ce do tego celu mapy rednich sp³ywów jednostkowych.
Jest to te¿ metoda szacunkowa, ale z powodu braku danych bilansowych jedyna do zastosowania dla wiêkszej liczby zlewni jeziornych. Polecana jest te¿
w podrêcznikach hydrologii i limnologii (Lange 1993; Choiñski 1995; Byczkowski 1999). Korzystaj¹c z tej metody, trzeba siê jednak¿e liczyæ z mo¿liwoci¹ pope³nienia w niektórych zlewniach powa¿nych b³êdów. Dotyczy to zw³aszcza zlewni o mniejszych powierzchniach; prawdopodobnie im mniejsza zlewnia, tym wiêksza mo¿liwoæ b³êdu. Trudno jednak wskazaæ, od jakiej powierzchni
b³¹d ten bêdzie niewielki. Przyk³adem zastosowania metody rednich izorei do
obliczania wymiany wody w jeziorach, a w dalszej kolejnoci do przeprowadzenia typologii hydrologicznej jezior, jest praca Pas³awskiego (1975). Do analizy
Pas³awski wzi¹³ niewielk¹ liczbê jezior (30), st¹d zastosowanie tej klasyfikacji
w praktyce napotyka na zasadnicze trudnoci. Jañczak (1991) wykorzysta³
metodê rednich izorei do obliczenia wymiany wody 226 jezior Pojezierza
Wielkopolskiego, przeprowadzaj¹c typologiê hydrologiczn¹ tych jezior.
Zasoby dynamiczne jezior o powierzchni wiêkszej ni¿ 100 ha
Wykorzystuj¹c metodê rednich izorei, obliczono wymianê wody najwiêkszych jezior polskich. Powierzchnie zlewni tych jezior uzyskano z Podzia³u
Hydrograficznego Polski i poprzez planimetrowanie na mapach topograficznych. redni¹ wartoæ odp³ywu jednostkowego interpolowano na podstawie
izorei zamieszczonych w Atlasie hydrologicznym Polski. Ogó³em wyznaczono
wymianê wody dla 526 jezior. Ca³kowita pojemnoæ wziêtych do obliczeñ je-
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zior wynosi 14,7 km3, stanowi to oko³o 80% pojemnoci wszystkich jezior polskich. Odp³yw z analizowanych jezior wynosi oko³o 18 km3, czyli jest o 22%
wiêkszy od ich ³¹cznej pojemnoci. Do uzyskanych wyników z pewnoci¹ nale¿y podchodziæ z du¿¹ doz¹ krytycyzmu. Zastosowano metodê rednich izorei, bowiem dla tylu jezior jest ona obecnie jedyn¹ mo¿liw¹ do zastosowania.
Jeziora podzielono na klasy pod wzglêdem pojemnoci i wspó³czynnika odp³ywu, wyniki przedstawiono w tab. 1. Jest zrozumia³e, ¿e najwiêksza liczba
jezior charakteryzuje siê mniejszymi wspó³czynnikami odp³ywu, a te z wiêkszymi maj¹ mniejsz¹ pojemnoæ. Jednak wystêpuje pod tym wzglêdem pewne zró¿nicowanie. Sporód wyznaczonych klas najwiêcej wody  3,8 mln m3,
odp³ywa ze 102 jezior maj¹cych pojemnoæ miêdzy 20 a 50 mln m3. Jednak
niewiele mniej  3,4 mln m3, z zaledwie 27 najwiêkszych jezior o pojemnoci
wiêkszej od 100 mln m3. Szczegó³owe rozpatrywanie struktury odp³ywu nie
jest na tym etapie znajomoci zasobów dynamicznych jezior celowe. Nie mamy
bowiem pewnoci, czy zastosowana procedura obliczeñ daje do takiej analizy
wystarczaj¹ce podstawy.
Dyskusja
W wietle powy¿szych wywodów nasuwaæ siê musi ogólny wniosek, ¿e zarówno dotychczasowa metodyka, jak i znajomoæ dynamicznych zasobów wodnych jezior s¹ wysoce niezadowalaj¹ce. Jednak nie ulega w¹tpliwoci, ¿e powinnimy znaæ je doæ dok³adnie. Brak takich danych stanowi znacz¹c¹
lukê w naszej wiedzy hydrologicznej i geograficznej. Ma to tak¿e znaczenie
praktyczne. W planowaniu zwi¹zanym z gospodark¹ wodn¹ podpiêtrza siê
i zamierza nadal podpiêtrzaæ szereg jezior (Kowalewski i in. 2002). W planach tych nie bierze siê jednak pod uwagê wielu ujemnych aspektów piêtrzenia jezior, poza tym plany te czêsto nie s¹ oparte na wystarczaj¹cych danych
hydrologicznych (Jañczak i in. 2004). W zwi¹zku z tym nasuwa siê pytanie 
co zrobiæ, aby w mo¿liwie jak najkrótszym czasie poprawiæ znajomoæ dynamicznych zasobów wodnych jezior. Wydaje siê, ¿e zarysowuj¹ siê trzy drogi
postêpowania. Pierwsza, to stosowaæ dotychczasow¹ metodykê badawcz¹, opart¹ na rednich izorejach, i ewentualnie j¹ doskonaliæ. Druga, to zwiêkszyæ
czêstotliwoæ pomiarów terenowych, a w szczególnoci bilansowych. Trzecia
jest drog¹ poredni¹  w miarê wzrostu bazy danych dokonywaæ uogólnieñ
i podsumowañ z wykorzystaniem wszelkich dostêpnych metod.
Jest ma³o prawdopodobne, aby w najbli¿szych latach zwiêkszona zosta³a
intensywnoæ pomiarów bilansowych, i d³ugo bêdziemy jeszcze oczekiwaæ na
w pe³ni wiarygodne wyniki dotycz¹ce zasobów dynamicznych jezior i ich wp³ywu na obieg wody. Mo¿na wiêc próbowaæ zbadaæ wiêcej jezior i obszarów pojeziernych, stosuj¹c metodê rednich izorei. Swego czasu obliczenia takie
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do 5
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Klasy
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Tab. 1. Liczba jezior i odp³yw z jezior w klasach wed³ug pojemnoci i wspó³czynnika Q/V
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przeprowadzono w oparciu o 3 testowe obszary pojezierne (Jañczak 2002), na
których znajdowa³o siê w sumie ponad 900 jezior. Z przedstawionych wówczas szacunków wynika, ¿e przez jeziora przep³ywa od 2 do 3,5 razy wiêcej
wody, ni¿ wynosi odp³yw z tych terenów. A niemal na pewno szacunki te s¹
zani¿one, bowiem unikaj¹c zbyt ma³ych obszarów, dla których obliczenia ze
rednich izorei by³yby ma³o wiarygodne, mniejsze zlewnie ³¹czone by³y w wiêksze. W tamtym przypadku pod uwagê wziêto wszystkie jeziora wiêksze od
powierzchni oko³o 10 ha. W przypadku opisywanym w niniejszym artykule,
dotycz¹cym tylko jezior o powierzchni od 100 ha, jeziora te by³y w wiêkszoci
izolowane. Dlatego te¿ zasoby dynamiczne tylko o oko³o 20% przekracza³y
zasoby statyczne. Niemniej z przytoczonych przyk³adów jednoznacznie wynika, ¿e mo¿emy co najwy¿ej dyskutowaæ o tym, ile razy zasoby dynamiczne
przewy¿szaj¹ statyczne, a tym samym pojawiaj¹ce siê jeszcze sporadycznie
g³osy, ¿e jeziora na pojezierzach nie maj¹ wiêkszego wp³ywu na obieg wody,
nale¿a³oby uwa¿aæ za nieuzasadnione.
Prawdopodobnie w najbli¿szych latach pewne znaczenie w poznawaniu
zasobów dynamicznych bêd¹ mia³y metody wykorzystuj¹ce ró¿nego rodzaju
dane dotycz¹ce poszczególnych elementów bilansowych nie tylko samych jezior, ale i rzek. Najczêciej ekstrapoluje siê dane z najbli¿szych posterunków
wodowskazowych. S¹ to dociekania bardzo cenne i przynosz¹ce ciekawe wyniki (Borowiak 2000; Bajkiewicz-Grabowska 2002). Poszerzaj¹ one nasze wiadomoci nie tylko o zasobach dynamicznych, ale w ogóle o re¿imie jezior, który zreszt¹ z zasobami dynamicznymi jest cile zwi¹zany. Jest jednak oczywiste, ¿e dok³adnoæ takich ekstrapolacji musi byæ zró¿nicowana, zale¿na nie
tylko od odleg³oci od jeziora, ale re¿imu danej rzeki.
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Geneza mis jezior ³êczyñsko-w³odawskich:
hipoteza a rzeczywistoæ rozwoju termokrasu
g³êbokiego

Origin of basins of ³êczyñsko-w³odawskie lakes: hypothesis and reality of deep thermokarst
development

ABSTRACT: The explanation of the origins of the deepest basins of the
³êczyñsko-w³odawskie lakes (1540 m) was based on the deep thermokarst
theory (Harasimiuk, Wojtanowicz 1998) within the postglacial permafrost.
The morphogenic factors, recognised as the main, were: differentiation of
the thermal conditions of hot rocks (opokas, limestones) and the cold
ones (sands, loams), the peculiarity of regional circulation of the underground
waters, the hydrostatic pressure, the hydrodynamics of the underground
waters, as well as the geodynamics within the permafrost caused by the
piezometric pressures.
The author (B. J.) contests the above assumptions. The main argument
in the discussion is the importance of the real energetic factor in the described
system, interpreted in view of the 1st Law of Thermodynamics. Presented
thermal differences of carbonate and clastic rocks speak indirectly against
the deep thermokarst theory. Also conditions of the underground waters
circulation do not explain this phenomenon in the energetic aspect. Energy
lied in the piezometric preasures is incommensurable small in relation to
the assumed in the hypothesis needs for the work in the system. The alleged
geodynamic processes in permafrost deposits with the use of the available
exogenic energy are the absolute abstraction. The law of energy conservation
was not taken into consideration in the description of the dynamic processes.
S£OWA KLUCZOWE: misy jeziorne, termokras, kontrowersja, Pojezierze £êczyñsko-W³odawskie (Polska SE).
KEY WORDS: lake basins, thermokarst, controversy, £êczna-W³odawa Lakeland
(South-Eastern Poland).
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Wprowadzenie
W tekstach dotycz¹cych genezy jezior ³êczyñsko-w³odawskich Prof. T. Wilgat u¿ywa³ terminów: zjawiska krasowe, leje krasowe, jeziora pochodzenia krasowego itp., których znaczenie jest oczywiste, zgodne z okreleniami
stosowanymi przez geologów, geomorfologów, krasologów, czy definiowaniem
tego has³a w encyklopediach redagowanych pod kontrol¹ specjalistów-konsultantów. W niektórych pracach, równie¿ wród zestawionych w spisie literatury do niniejszego artyku³u, autorzy posi³kuj¹ siê myl¹cym neologizmem
termokras. Termin ten, zamiast poprawniejszego pojêcia: pseudokras, a je¿eli musi ju¿ byæ u¿yty przedrostek termo-, to np. termoabrazja, termoerozja (Mizerski, Sylwestrzak 2002), pojawiaæ siê powinien w opracowaniach,
które dotycz¹ specyficznych warunków powstawania np. form terenu. W jednym z opracowañ stwierdza siê: Rozwój jezior termokrasowych, w ogóle termokrasu wi¹¿e siê z ociepleniem klimatu i wzrostem wilgotnoci, a jego istota polega na wytapianiu lodów gruntowych, zalegaj¹cych w warstwie wiecznej zmarzliny (Wojtanowicz 1994, s. 9). W krañcowych przypadkach inni
autorzy u¿ywaj¹ równie¿ w swoich pracach pojêcia kras lodowy, którym
mo¿na okrelaæ np. sople lodowe (depozycje?!) zarówno przy dachach budynków, jak i w jaskiniach lodowych, gdy¿ z genetycznego punktu widzenia przyczyna sprawcza jest identyczna. Nazwa jakoby podkrela, ¿e zjawisko krasu
ma miejsce, zachodzi w temperaturze z przekroczeniem (±) wartoci 0°C. Nale¿y tu podkreliæ, i¿ w tak okrelonych warunkach termicznych przebiega
wiele zjawisk przyrodniczych, które jednak nie s¹ traktowane jako powi¹zane z termokrasem lub krasem lodowym. Czy zatem termokras nie jest
s³owem-wytrychem, z którego  zdaniem autora  nale¿a³oby zrezygnowaæ?
Rdzeñ tego wyrazu, tj. kras, ma poprawne okrelenie, u¿ywane w literaturze ca³ego wiata. S¹ to procesy rozpuszczania ska³ przez wody meteoryczne
oraz wytwarzane przez te procesy formy powierzchniowe i podziemne (np.
leje krasowe, uwa³y, polja, jaskinie). W uzupe³nieniu nale¿y dodaæ, ¿e procesy krasowe przebiegaj¹ w wyniku chemicznego oddzia³ywania rozpuszczalnika na ska³y (poprawniej: minera³y ska³otwórcze) rozpuszczaj¹ce siê w wodzie
w standardowych, tj. naturalnych warunkach cinienia i temperatury, takie
jak: halit, sylwin, gips, anhydryt, wapieñ, dolomit, a nawet ska³y piaszczyste
o spoiwie wapiennym czy typowe lessy wêglanowe. Klasyczna teoria krasu
zak³ada, ¿e rozwój zjawisk krasowych odbywa siê wed³ug dwóch cykli: poni¿ej zwierciad³a wody gruntowej jako faza freatyczna, a po obni¿eniu zwierciad³a kr¹¿¹ce wody wytwarzaj¹ systemy kana³ów i jest to faza wadyczna. Dodaæ nale¿y, i¿ poprawnym okreleniem jest tak¿e kras g³êboki, zwi¹zany
z wysokimi cinieniami z³o¿owymi i podwy¿szon¹ temperatur¹ (np. kras silicytowy jak i wapienny na g³êbokociach kilku tysiêcy metrów; Je¿ov, £ysjenin 1988; Je¿ov, informacja ustna 1988  Uralski Oddzia³ Akademii Nauk
b. ZSRR).
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Kontrowersje wokó³ genezy mis jezior ³êczyñsko-w³odawskich, najbardziej
wysuniêtych na po³udnie Polski i niezwi¹zanych bezporednio ze zlodowaceniem, znane by³y ju¿ w okresie miêdzywojennym. Spór taki zaostrzy³ siê g³ównie w nastêpstwie fundamentalnej pracy T. Wilgata na temat jezior ³êczyñsko-w³odawskich, opublikowanej w 1954 roku. W pracy tej powa¿ne miejsce
zajmuje rozdzia³ dotycz¹cy krasowej genezy zag³êbieñ tych zbiorników wodnych. W miarê rozwoju myli naukowej na temat zjawisk i procesów krasowych pogl¹dy dotycz¹ce paleogenezy zag³êbieñ Pojezierza ulega³y pewnym
modyfikacjom w wypowiedziach tego autora (Wilgat et al. 1991; Wilgat 1994,
2002), a subtelne i wywa¿one oceny innych koncepcji, zwi¹zanych z termokrasem (Buraczyñski, Wojtanowicz 1974; Wojtanowicz 1993, 1994; Harasimiuk 1996; Harasimiuk, Wojtanowicz 1998), koñczy³y siê domniemaniem, ¿e
wykszta³cenie siê mis jeziornych mo¿e mieæ charakter z³o¿ony.
We wszystkich wymienionych pracach podawana jest historia kolejnych
argumentacji za i przeciw poszczególnym koncepcjom, co zwalnia autora
niniejszego artyku³u od powtarzania ab ovo rozbie¿noci s¹dów. Dodaæ te¿
nale¿y, i¿ rozbudowywana hipoteza termokrasowej genezy mis jeziornych
naszego Pojezierza (termokras p³ytki, termokras g³êboki) nie bêdzie dyskutowana w ca³oci w niniejszym artykule. Problem termokrasu p³ytkiego (Buraczyñski, Wojtanowicz 1974; Wojtanowicz 1993, 1994) zostanie pominiêty. Jest
zatem temat do dyskusji  termokras g³êboki.
Opublikowane w ostatnich latach dwie prace dotycz¹ce m.in. termokrasu
g³êbokiego, równie polemiczne w stosunku do tez T. Wilgata, autorstwa M. Harasimiuka (1996) oraz M. Harasimiuka i J. Wojtanowicza (1998), zas³uguj¹
na oddzieln¹ dyskusjê. Novum w tych pracach stanowi  jak twierdz¹ autorzy  kompleksowe podejcie do problemu genezy mis jeziornych badanego
regionu. W wyniku takiego spojrzenia koncepcja krasowa, ich zdaniem, nie
wytrzymuje krytyki, zatem musi przejæ do historii badañ, a termokras wyjania wyczerpuj¹co postawione zagadnienie genezy zag³êbieñ. Wobec podejcia ogarniaj¹cego kilka dziedzin wiedzy jest sposobnoæ do wyra¿enia kontrowersyjnych opinii na temat udzia³u litotermiki, procesów hydrodynamicznych i geodynamicznych jako najwa¿niejszych czynników kszta³tuj¹cych termokras g³êboki na tym obszarze (Harasimiuk 1996; Harasimiuk, Wojtanowicz 1998).
Plejstoceñski termokras g³êboki na Pojezierzu
£êczyñsko-W³odawskim
Wed³ug definicji F. A. Forela (1892, za: Hutchinson 1957), jezioro jest to
naturalne zag³êbienie na powierzchni ziemi wype³nione wod¹, niemaj¹ce bezporedniego, szerszego po³¹czenia z morzem. Z okrelenia tego niemal wprost
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wynika, ¿e oddzielnym i pierwotnym zagadnieniem jest geneza naturalnego
zag³êbienia, a wtórnym wype³nienie misy wod¹. Nie dziwi zatem fakt poszukiwañ racjonalnego wyjanienia pochodzenia formy terenu, natomiast zastanawia prezentowane w wiêkszoci prac dotycz¹cych jezior ³êczyñsko-w³odawskich stanowisko niemal obligatoryjnego synchronizowania powstania zag³êbieñ i wype³nienia ich wod¹, aczkolwiek jest to mo¿liwe (np. jeziora o genezie
krasowej). Dyskutowane prace autorskie M. Harasimiuka (1996) oraz M. Harasimiuka i J. Wojtanowicza (1998) dotycz¹ g³ównie genezy mis jeziornych
i to jezior najg³êbszych Pojezierza £êczyñsko-W³odawskiego (ryc. 1). Do wyjanienia pochodzenia tych mis wykorzystano teoriê termokrasu g³êbokiego,
posi³kuj¹c siê w³asn¹ wiedz¹ na temat mechanizmów dzia³ania czynników
terenowych i klimatycznych, warunkuj¹cych skuteczny przebieg tego zjawiska. Rola wybranych, zdaniem cytowanych autorów, najwa¿niejszych czynni-

Ryc. 1. Arbitralnie okrelone kierunki gradientów hydraulicznych wód podziemnych (wg
autora) na tle mapy hydroizohips Lubelszczyzny (wg Michalczyk, Wilgat 2007); kierunek
zachodnio-pó³noco-zachodni (WNW)  dolina ma³opolskiego prze³omu Wis³y; wektory od
Roztocza Rawskiego do ujcia Sanny (RA) i Wy¿nicy (RB). Kierunek pó³nocny (N) 
Pojezierze £êczyñsko-W³odawskie; wektory do jezior Rogóno (RC) i Bia³e W³odawskie
(RD). Inne objanienia w tekcie
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ków w hipotezie termokrasu g³êbokiego zostanie przedstawiona w kolejnych
sekwencjach. Wobec faktu ograniczonej dostêpnoci do publikacji wczeniejszej (Harasimiuk 1996), jak i powtórzenia za³o¿eñ termokrasu g³êbokiego
w pracy póniejszej (Harasimiuk, Wojtanowicz 1998), w dyskusji cytowane
bêdzie g³ównie dzie³o drugie, tj. z 1998 roku.
Problem czynnika litotermicznego
Wród czynników warunkuj¹cych pozytywny przebieg procesów termokrasowych autorzy podkrelaj¹ du¿e znaczenie temperatury. Pisz¹, ¿e: [...] wa¿nym aspektem, na który nale¿y zwróciæ uwagê, s¹ du¿e ró¿nice we w³aciwociach termicznych wêglanowych ska³ górnokredowych i okruchowych osadów czwartorzêdowych. Mia³o to szczególnie istotny wp³yw na przebieg procesów degradacji wieloletniej zmarzliny (Harasimiuk, Wojtanowicz 1998,
s. 52).
Istotnie, w literaturze przedmiotu ska³y górnokredowe typu kredy pisz¹cej, wapienie, opoki nazywane s¹ ska³ami ciep³ymi, natomiast osady litologiczne, jak: piaski plejstoceñskie, i³y, gliny, mu³ki itp.  zimnymi. Równie¿
obecnie ma to swoje odbicie w wystêpowaniu niewielkich ró¿nic (oko³o 1,0
1,5°C) temperatury wód podziemnych w obydwu typach ska³ (Janiec 1984).
Je¿eli wyznacznikiem tych ró¿nic jest np. ciep³o w³aciwe  Cp (w³aciwa pojemnoæ cieplna) obydwu typów ska³, to wartoci te s¹ porównywalne i wynosz¹ przyk³adowo: kreda ~ 890 J·kg-1·deg-1, a piasek ~ 800 J·kg-1·deg-1 (http: //
fizyka...). Nie na tym jednak polegaj¹ g³ównie ró¿nice termiczne obydwu rodzajów osadów. Zmarzlinowe pokrywy plejstoceñskie to nie tylko piaski, i³y,
mu³ki i in., ale równie¿ lód gruntowy, ¿y³y lodu oraz towarzysz¹ce im banieczki powietrza, co bardzo komplikuje proces rozmarzania zmarzliny (permafrost; Jahn 1966). Powodów ku temu jest kilka:
1. W uk³adzie, w którym jedno cia³o otoczone jest przez inne, pod wp³ywem
zmian temperatury wystêpuj¹ du¿e si³y, gdy¿ zale¿noæ cinienia od temperatury jest w przypadku cieczy oko³o 103 razy, a w odniesieniu do cia³ sta³ych
104 razy wiêksza ni¿ dla gazów. Wspomniane si³y powoduj¹ pêkanie i kruszenie ska³ lub powstawanie szczelin.
2. Zarówno lód, jak i powietrze s¹ bardzo dobrymi izolatorami ciep³a (przewodnoæ cieplna lodu wynosi zaledwie 0,022 J·s-1·cm-1·deg-1.
3. Pojemnoæ w³aciwa cieplna powietrza jest ponad 3·103 mniejsza w porównaniu np. z wod¹. Przyk³adowo, wartoæ ta dla lodu wynosi 2,040 kJ·kg-1
·deg-1.
4. Zwraca te¿ uwagê fakt, ¿e ciep³o topnienia lodu (0°C) jest wysokie, wynosi 3,341 kJ·kg-1, oraz to, ¿e niezale¿nie od dostarczonego ciep³a topnienia
temperatura wody (z lodu) pozostaje sta³a, czyli równie¿ wynosi 0°C (Tarjan
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1975). W ten sposób udokumentowano rzeczywicie du¿e ró¿nice we w³aciwociach termicznych ska³ wêglanowych i wieloletniej zmarzliny plejstoceñskiej na Pojezierzu £êczyñsko-W³odawskim, zw³aszcza w okresie jej degradacji. Niestety, opisane ró¿nice nie maj¹ ¿adnego znaczenia w przyjêtej hipotezie rozwoju termokrasu g³êbokiego. Konsekwencje ró¿nic termicznych ska³
wêglanowych i utworów fluwioglacjalnych utrzymuj¹cych d³ugotrwa³¹ zmarzlinê stanowi¹ raczej argument przemawiaj¹cy przeciwko tej hipotezie, co zostanie dowiedzione w dalszej czêci pracy.
Problem warunków kr¹¿enia wód podziemnych w skali
regionalnej
Aby wykorzystaæ ruch wody podziemnej jako czynnik dynamiczny w koncepcji morfogenezy termokrasowej mis jeziornych, nale¿y rozpatrzyæ krótko
zagadnienia hydrostatyki i hydrodynamiki w poziomach (piêtrach) wodononych, bêd¹cych w wiêzi hydraulicznej w relacji Roztocze i Wy¿yna Lubelska 
Pojezierze £êczyñsko-W³odawskie. Cytowani autorzy za³o¿yli bowiem, ¿e na
wytworzenie siê zag³êbieñ, zw³aszcza najg³êbszych jezior, decyduj¹cy wp³yw
mia³y skomplikowane, regionalne stosunki hydrogeologiczne, w tym przep³ywy warunkowane gradientami hydraulicznymi.
Woda opadowa infiltruj¹ca w pod³o¿e po okrelonym czasie dochodzi do
stanu równowagi, kiedy to si³y dzia³aj¹ce na ciecz, tj. si³y powierzchniowe
(proporcjonalne do powierzchni wody) i si³y masowe (proporcjonalne do masy
cieczy) równowa¿¹ siê, a wypadkowa ich dzia³ania = 0. G³ówna si³a powierzchniowa, tj. cinienie atmosferyczne, ma wektor skierowany prostopadle do swobodnego zwierciad³a wody, gdy¿ ciecze idealne nie przeciwstawiaj¹ siê rozci¹ganiu ani naprê¿aniu stycznemu (Dêbski 1968). Opisan¹ sytuacjê okrela
najkrócej prawo Pascala: je¿eli na ciecz nieciliw¹ dzia³aj¹ tylko si³y powierzchniowe, to w ka¿dym jej punkcie (przy ciankach, wewn¹trz cieczy,
przy dnie) panuje jednakowe cinienie, równe cinieniu zewnêtrznemu.
Najwa¿niejsz¹ si³¹ masow¹, której podlega woda w z³o¿u, jest si³a grawitacji. Pod wp³ywem tej si³y powstaje wewn¹trz wody cinienie, zwiêkszaj¹ce
siê w kierunku dzia³ania si³y. Przyrost cinienia na jednostkê g³êbokoci równy jest sk³adowej si³y masowej w tym kierunku, odniesionej do jednostki objêtoci wody. Wektor si³y masowej okrela najwiêkszy przyrost cinienia, natomiast w p³aszczynie prostopad³ej do kierunku dzia³ania si³y masowej cinienia musz¹ byæ jednakowe, a powierzchnia maj¹ca tê w³aciwoæ nazywa
siê p³aszczyzn¹ ekwipotencjaln¹ (Janiec 1997, za: Frimpter, Maevsky 1979;
Heath 1983). Przyk³adem powierzchni ekwipotencjalnej, na któr¹ nie dzia³aj¹ inne si³y masowe poza wymienionymi, jest swobodne zwierciad³o wody,
wystêpuj¹ce najczêciej na Roztoczu i Wy¿ynie Lubelskiej.

Geneza mis jezior ³êczyñsko-w³odawskich: hipoteza a rzeczywistoæ...

259

Stan równowagi w oddzia³ywaniu wymienionych si³: powierzchniowej i masowej, prowadzi do powstania w wodzie cinienia z³o¿owego (p) wewn¹trz
cieczy. Opisan¹ si³ê, zwan¹ cinieniem hydrostatycznym, okrela suma wartoci cinienia atmosferycznego (po) i iloczynu przypieszenia grawitacyjnego
(g), gêstoci cieczy (g) i g³êbokoci dolnej podstawy pod powierzchni¹, inaczej
wysokoci prostopad³ocianu (h), dla której rozpatruje siê cinienie: p = po +
g·g·h (tab. 1). Jednostk¹ si³y w uk³adzie SI jest niuton (1 N = kg·m·s-2), a dla
cinienia jest spójna jednostka pochodna niutona; N·m-2.
Tab. 1. Parametry hydrogeologiczne wód wg³êbnych dwu przyk³adowych
kierunków drena¿u: Roztocza i Wy¿yny Lubelskiej ku zachodo-pó³noco-zachodowi
(WNW) i pó³nocy (N)
Parametry
zwierciad³a
wód
podziemnych
Wysokoci skrajne
(m n.p.m.)

Roztocze Rawskie −
Dolina Wis³y
Profil
Profil
R−A
R−B
320−129
320−136
370−129
370−136

Ró¿nice wysokoci
skrajnych (m)

184
234

191
241

Odleg³oci skrajne
(km)
Spadki hydrauliczne
( m·km-1)
Cinienia
hydrostatyczne i/lub
piezometryczne
(MN·m-2)

127
127
1,45
1,84

138
138
1,38
1,75

1,864
2,371

1,935
2,442

Roztocze Rawskie −
Pojezierze £êczyñsko-W³odawskie
Profil
Profil
R−C
R−D
320−168
320−159
370−168
370−159
(370−98)*
(370−89)
152
161
202
211
(272)
(281)
124
136
124
136
1,23
1,18
1,63
1,55
1,540
2,047
(2,756)

1,631
2,138
(2,847)

* Wartoci odnosz¹ce siê do wód pod pokryw¹ zmarzliny podano w nawiasach.

Cinienia hydrostatyczne w hipotezie termokrasu g³êbokiego
Wiod¹c¹ rolê w procesach powstania mis jeziornych przypisuj¹ autorzy
cinieniom z³o¿owym (hydrostatyce) i energii wynikaj¹cej ze zró¿nicowania
rzêdnych zwierciad³a wód (gradienty hydrauliczne), bêd¹cych w wiêzi typu
naczyñ po³¹czonych. Wynika to z przytoczonego fragmentu tekstu: Przy du¿ych ró¿nicach cinieñ, [...] musia³o dochodziæ... (Harasimiuk, Wojtanowicz
1998, s. 52). Jak du¿e by³y te cinienia i do czego pod ich wp³ywem musia³o
(lub nie mog³o) dochodziæ, autor niniejszego artyku³u przedstawi³ porednio
w tabeli 1 (sekwencja: Roztocze RawskiePojezierze £êczyñsko-W³odawskie).
Wyniki badañ dwu profili: RC i RD, dotycz¹ dwu jezior: Rogóno i Bia³e
W³odawskie, po³o¿onych odpowiednio w SW i NE czêci Pojezierza, które uzna-
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no jako reprezentatywne (ryc. 1). Wartoci dla tych jezior, odnosz¹ce siê do
aktualnej sytuacji hydrogeologicznej, podano w tabeli normaln¹ czcionk¹. S¹
one punktem wyjcia do odtworzenia przybli¿onych warunków hydrogeologicznych na Pojezierzu u schy³ku plejstocenu (druk pogrubiony). Na podkrelenie zas³uguj¹ tu dwa fakty: pierwszy  wartoci spadków hydraulicznych,
cinieñ hydrostatycznych i piezometrycznych podano jako teoretyczne, tj.
dotycz¹ce cieczy idealnej (pozbawionej ca³kowicie lepkoci, nieciliwej, nieprzeciwstawiaj¹cej siê rozci¹ganiu, nieposiadaj¹cej rozszerzalnoci cieplnej,
maj¹cej sta³¹ masê objêtociow¹) i dodatkowo, przep³ywaj¹cej w przewodach
idealnie g³adkich, czyli niepowoduj¹cych tarcia zewnêtrznego cz¹steczek wody,
oraz drugi  zarówno w zestawieniu tabelarycznym, jak i ni¿ej, w opisie s³ownym starano siê  unikaj¹c kontrowersji  aby prezentowane dane wskanikowe przedstawiæ korzystnie dla hipotezy termokrasu g³êbokiego. Przejawem
tego jest np. okrelanie spadków hydraulicznych i cinieñ hydrostatycznych
od najwy¿ej po³o¿onego zwierciad³a statycznego wody, tj. na Roztoczu Rawskim  320 m n.p.m. (Paczyñski i in. 1965; Michalczyk 1986, 1996, 1998,
2001). Innym przejawem takiego postêpowania jest uwzglêdnienie koncepcji
J. Malinowskiego (1977), w której za³o¿ono oko³o 45 m wy¿ej le¿¹ce statyczne
zwierciad³o wody na Roztoczu w pocz¹tkowym okresie holocenu (tu przyjêto
wartoæ 50 m). Ruchom wznosz¹cym Roztocza towarzyszy³o rozszerzanie siê
szczelin (dekompresja górotworu), powoduj¹ce powolne obni¿anie zwierciad³a wody do czasów wspó³czesnych. Uwzglêdniono tak¿e nastêpstwa wynikaj¹ce z za³o¿enia autorów artyku³u o istnieniu na Pojezierzu w postglacjale
vistulianu oko³o 70-metrowej mi¹¿szoci d³ugotrwa³ej zmarzliny oraz koniecznoæ kompleksowego rozpatrywania problemu genezy mis jeziornych. Znalaz³o
to swój wyraz m.in. na ryc. 1 i w tab. 1.
Problemy hydrodynamiki
W przypadku gdy w dwu dowolnych zbiornikach podziemnych lub przekrojach maj¹cych jak¹kolwiek ³¹cznoæ hydrauliczn¹ wyst¹pi zró¿nicowanie
cinienia hydrostatycznego, to nastêpstwem tego jest ruch wody zgodny z gradientem tej si³y (Pazdro, Kozerski 1990). Problemami takimi zajmuje siê hydrodynamika. W obrêbie zainteresowañ tej dziedziny wiedzy jest m.in. rodzaj
ruchu wolnozmiennego, w którym prêdkoæ, cinienie i przypieszenie zmieniaj¹ siê zale¿nie od czasu. W przypadku wód podziemnych o zwierciadle
swobodnym zdecydowanie najczêciej ruch wody ma charakter wolnozmienny, a to z powodu zasilania opadowego, które znamionuje epizodycznoæ.
W odniesieniu do cieczy i przewodów idealnych, suma cinieñ hydrostatycznego i piezometrycznego jest sta³a i równa siê cinieniu ca³kowitemu (prawo Bernoulliego): pV + 0,5mv2 = const. Nale¿y podkreliæ, ¿e równanie to
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wyra¿a zasadê zachowania energii dla cieczy p³yn¹cej, gdy¿ ka¿dy wyraz ma
wymiar energii; wielkoæ pV  energiê zwi¹zan¹ z cinieniem, a mv2/2 daje
energiê kinetyczn¹ (Tarjan 1975).
W trakcie przep³ywu w przewodach podziemnych (szczelinach), ca³kowita
energia strumienia wody (ciecz rzeczywista) jest jednak zmniejszana przez
opory wewnêtrzne (tarcie wzajemne cz¹stek) oraz opory zewnêtrzne (tarcie
cz¹steczek wody o dno i cianki przewodów), nasilaj¹ce siê przy czêstych
zmianach kierunków przep³ywu. Opory ruchu spowodowane lepkoci¹ cieczy
okrela dynamiczny wspó³czynnik lepkoci (D), zale¿ny od gêstoci cieczy i wyra¿any w puazach P (1P = 10-1 N·s·m-2).
W okresie postglacjalnym temperatura wód podziemnych wynosi³a oko³o
0°C, a w miarê ocieplania siê klimatu wzrasta³a przypuszczalnie do oko³o 3
5°C. Wspó³czynnik lepkoci dynamicznej h dla takich wód oscylowa³ w najwy¿szym interwale wartoci i wynosi³ odpowiednio 0,0179 P i 0,0152 P (Kozerski 1971). Z powy¿szego wynika jednoznacznie, ¿e lepkoæ wody zmniejsza
siê przy wzrocie temperatury. Na drodze przep³ywu wystêpuj¹ zawsze straty energii spowodowane lepkoci¹. Wysokoæ energii w kolejnych przekrojach
(h1 i h2) liczonych z biegiem strumienia zmniejsza siê zale¿nie od wartoci
oporów na drodze przep³ywu. Iloraz ró¿nicy wysokoci dwóch przekrojów h1 
h2 (,h) i odleg³oci przekrojów (l) okrela w obliczeniach praktycznych wartoæ spadku hydraulicznego (I = ,h : l), jednego z najwa¿niejszych parametrów stosowanych w hydrodynamice (Pazdro, Kozerski 1991).
Autorzy (Harasimiuk, Wojtanowicz 1998), daj¹cy asumpt do dyskusji, za³o¿yli, ¿e po udro¿nieniu (rozmarzniêciu) wodonoca kredowego nast¹pi³ przep³yw wód podziemnych pod naporem hydrostatycznym z Roztocza i Wy¿yny
Lubelskiej ku obni¿eniu Pojezierza, w wyniku znacznych ró¿nic cinieñ miêdzy tymi obszarami. Wychodz¹c naprzeciw takiej koncepcji, okrelono kilka
parametrów hydrogeologicznych odniesionych do dwu ró¿nych okresów i dwu
kierunków przep³ywu wody (zgodnie z prawem Pascala), co jest treci¹ obrazu przestrzennego (ryc. 1) oraz zestawienia liczbowego (tab. 1). Teoretyczne
cinienia hydrostatyczne (woda jako ciecz idealna i kolektory niestawiaj¹ce
¿adnych oporów) by³yby w okresie postglacjalnym rzêdu 2,7562,847 MN·m-2
(tab. 1, sekwencja RC i RD), co w jednostkach pozauk³adowych SI odpowiada cinieniu 27,228,1 Atm (1 Atm = 101,325 kN·m-2).
Rozwa¿ono równie¿ przypuszczenie o mo¿liwym innym przep³ywie, warunkowanym drenuj¹c¹ rol¹ doliny Wis³y rodkowej, w stosunku do jednostki hydrogeologicznej Roztocza (Janiec 1984; Michalczyk 1986, 2001, 2007),
która w du¿ym stopniu jest drenowana równie¿ wspó³czenie ku SW, a w nastêpstwie ekranizacji przez i³y krakowieckie ku WNW (ryc. 1 i tab. 1, sekw.
RA i RB). rednie spadki hydrauliczne w obydwu przedzia³ach czasowych
s¹ zbli¿one w dwu rozpatrywanych kierunkach, a w miarê proporcjonalnego
skracania trasy obydwu wektorów, wartoci te rosn¹ wyranie na korzyæ
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kierunku WNW, co m.in. ilustruje przebieg hydroizohips (ryc. 1). Nale¿y te¿
dodaæ, ¿e pakiet i³ów krakowieckich w okresie postglacjalnym by³ tak¿e objêty zmarzlin¹, a wspó³czenie p³aszcz tych¿e utworów powoduje napór zwierciad³a wody rzêdu 38 Atm; np. w Janowie Lubelskim (Ruda) i w Lipie k. Stalowej Woli nawiercono samowyp³ywy na g³êbokociach 6070 m (Malinowski
1974, Janiec 1984), a w Horyñcu Zdroju  rzêdu 3040 m (dokumentacja hydrogeologiczna odwiertów; Archiwum Urzêdu Gminy).
Podobnie obliczone cinienia hydrostatyczne na przyk³adowym kierunku
konkurencyjnym (WNW), tj. ku dolinie rodkowej Wis³y, wynosi³yby 2,371
2,442 MN·m-2, tj. odpowiednio 23,424,1 Atm (tab. 1, kolumny RA i RB).
Porównanie takie jest poprawne, gdy¿ wg za³o¿eñ (Harasimiuk, Wojtanowicz
1998) w rozpatrywanej sekwencji zdarzeñ zmarzlina w wodonocu kredowym
zanik³a wczeniej na ca³ym Roztoczu i Wy¿ynie Lubelskiej (ska³y ciep³e),
natomiast i³y krakowieckie utrudnia³y odp³yw wody w kierunku po³udniowym bez wzglêdu na istnienie lub brak zmarzliny. Nie ogranicza³o to drena¿u po³udniowych zlewni Roztocza, ale powodowa³o zmianê kierunku odp³ywu
na WNW u podnó¿a po³udniowej krawêdzi tego regionu. Istot¹ tego problemu
jest ilociowe ograniczenie odp³ywu wody z Roztocza w kierunku pó³nocnym.
Jednym z dowodów s¹ wy¿sze gradienty spadków hydraulicznych w kierunku doliny Wis³y (tab. 1), a zw³aszcza ku Kotlinie Sandomierskiej (kierunek
poredni; ryc. 1).
W czasach wspó³czesnych, mimo licznych wierceñ, nie stwierdzono na ca³ym obszarze Pojezierza wartoci cinieñ hydrostatycznych wy¿szych lub zbli¿onych do podanych w tabeli 1. Informacje odnosz¹ce siê do ca³ego obszaru
Polesia Lubelskiego, a podane przez T. Wilgata (1963, s. 24) s¹ nastêpuj¹ce:
Zwierciad³o nawiercone podnosi siê przewa¿nie o kilkanacie lub kilkadziesi¹t metrów, ustalaj¹c siê niedaleko powierzchni topograficznej. W Parczewie istnieje nawet samowyp³yw. Informacja ta znalaz³a potwierdzenie w póniejszych badaniach, w wietle których: Zwierciad³o wody nawiercane (w kredzie; przyp. B.J.) na g³êbokoci 2050 m stabilizuje siê zwykle p³ytko  od
kilku decymetrów do paru metrów ppt (Michalczyk 1998, s. 58). Stwierdzono równie¿ podziemny nap³yw wód od po³udnia, tj. z Wy¿yny Lubelskiej i Roztocza, jednak przy znacznie intensywniejszym, ni¿ s¹dzono dotychczas, drena¿u g³ównych dolin rzecznych: Wis³y oraz jej dop³ywów Wieprza i Bugu (Michalczyk 1986).
Problemy geodynamiki
Najwa¿niejszym czynnikiem dynamicznym w hipotezie termokrasu g³êbokiego jest zdolnoæ uk³adu hydrogeologicznego wraz z jego zasobami energii
potencjalnej i kinetycznej do wykonania pracy. Mo¿na to wyraziæ schematem:
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hydrostatyka ® hydrodynamika ® energia ·Þ praca ®
® podziemne formy przestrzenne
z za³o¿eniem, ¿e uk³ad jest na tyle energetycznie wydajny, ¿e powoduje zmiany geodynamiczne w trójwymiarowej przestrzeni zmarzlinowej okruchowych
osadów plejstoceñskich. Autorzy tej koncepcji zak³adaj¹, ¿e: Przy du¿ych ró¿nicach cinieñ, w warunkach naporu wód z po³udnia Wy¿yny Lubelskiej i Roztocza musia³o dochodziæ do przebiæ hydraulicznych i tworzenia siê w osadach
czwartorzêdowych potê¿nych soczew lodowych. [...] Te soczewy lodowe (lub
te¿ zespo³y soczew) topi³y siê dopiero w ostatniej fazie degradacji zmarzliny,
daj¹c w efekcie g³êbokie misy jezior (Harasimiuk, Wojtanowicz 1998, s. 52).
Pierwsza zasada termodynamiki, sformu³owana przez niemieckiego lekarza J. R. Mayera, okrelana jest najczêciej jako prawo zachowania energii.
Prawo to stanowi, ¿e w uk³adzie izolowanym energia E mo¿e przechodziæ, niezale¿nie od drogi, z jednej formy w inne, jednak SE = const. Wiedza ta winna
byæ bardzo u¿yteczna dla przyrodnika, zw³aszcza po dwu wyjanieniach:
1  ca³kowita energia uk³adu jest funkcj¹ stanu (tzn. jest niezale¿na od
drogi), dlatego nie mo¿na uzyskiwaæ pracy z niczego (perpetuum mobile pierwszego rodzaju),
2  uk³ad pó³otwarty lub otwarty wraz z okrelonym otoczeniem mo¿na
(równie¿ w rozwa¿anym przypadku) traktowaæ jako wiêkszy uk³ad izolowany, którego energia jest sta³a i niezale¿na od przemian jednych form energii
w drugie.
Przystêpuj¹c do dyskusji, rozwa¿ono kilka aspektów zwi¹zanych z wykorzystaniem (lub niewykorzystaniem) wymienionych przez autorów hipotezy
czynników i uwarunkowañ (Harasimiuk, Wojtanowicz 1998), uzasadniaj¹cych istnienie/pozyskanie energii (analogia do prasy hydraulicznej?) potrzebnej do wykonania pracy na uk³adzie. Ta domniemana si³a traktowana jest
jako conditio sine qua non w hipotezie termokrasu g³êbokiego.
Aspekt 1, teoretyczny. Zak³ada siê, ¿e w uk³adzie funkcjonuje teoretycznie ciecz idealna oraz idealnie dro¿ne przewody, w których przep³ywa ta ciecz.
Pó³nocny segment uk³adu (Pojezierze) uzyskuje energiê (pod zmarzlin¹) rzêdu 2,7562,847 MJ (1 J = 1 N·m). Ta iloæ energii ma (w za³o¿eniu autorów)
wykonaæ gigantyczn¹ rzeczywist¹ pracê na uk³adzie; przebiæ i podnieæ wewn¹trz zmarzliny okruchowe osady plejstoceñskie na wysokoæ 2545 m (Harasimiuk, Wojtanowicz 1998) i jednoczenie rozepchn¹æ je na boki tak, aby
objêtoæ wype³nionej wodami naporowymi (a nastêpnie lodem) przestrzeni
ródskalnej by³a co najmniej porównywalna z kubatur¹ wspó³czesnych najg³êbszych
jezior ³êczyñsko-w³odawskich, tj. kolejno (Wilgat et al. 1991, ryc. 1):
1,97 mln m3 (Jez. Czarne Sosnowickie), 2,16 mln m3 (Jez. Bialskie), 4,21 mln
m3 (Jez. Rogóno), 4,28 mln m3 (Jez. Zag³êbocze), 8,18 mln m3 (Jez. Krasne),
10,67 mln m3 (Jez. Piaseczno) i oko³o 15,00 mln m3 (Jez. Bia³e W³odawskie).
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W koncepcji powstawania soczew na szczególn¹ uwagê zas³uguje problem
rozsuwania utworów zmarzlinowych w ich obrêbie, w p³aszczynie horyzontalnej. Dla dwu par jezior o ekstremalnych kubaturach okrelono promienie
podstawy czaszy kuli, zak³adaj¹c teoretycznie, ¿e objêtoæ tej figury geometrycznej jest równa pojemnoci efektywnej badanych zbiorników (Vjez). Do
obliczeñ promienia (r) wykorzystano przekszta³cony wzór wielkociowy na
objêtoæ kuli, gdzie:
r=

3

V jez .
4Π 3

Wartoci promieni okrelaj¹ teoretyczn¹ d³ugoæ drogi, na której musia³yby istnieæ horyzontalne przesuniêcia ska³ we wszystkich kierunkach w stosunku do punktu 0. Obliczone d³ugoci promieni wynosz¹ od 7880 do 137
153 m. Przyczyn¹ sprawcz¹ teoretycznych przesuniêæ by³yby w za³o¿eniu autorów si³y egzogeniczne, niewyobra¿alnie wiêksze w stosunku do okrelonych
w tab. 1 i w tekcie, rozpychaj¹ce promienicie (koliste kszta³ty jezior!) ska³y
na boki. W dyskutowanej hipotezie rodzi siê kolejna trudnoæ interpretacyjna
 problem przestrzeni. W wyniku przebiæ hydraulicznych powstaæ mia³a
(wirtualna) przestrzeñ ródzmarzlinowa potê¿nych soczew lodowych o ³¹cznej kubaturze co najmniej 46,7 mln m3 (lub: 46,7 mln m3 ´ 1,5 t·m-3 @ 70 mln
ton). Dla unaocznienia tej wielkoci mo¿na przyj¹æ, ¿e naruszona i przesuniêta zosta³a masa skalna wype³niaj¹ca oko³o 3,5 mln wagonów o ³adownoci
20 ton ka¿dy, które z kolei utworzy³yby ponad 34 840 sk³adów poci¹gów towarowych o zestawie po 100 wagonów.
Po tym zobrazowaniu domniemanego efektu nale¿y przyj¹æ, ¿e by³aby to
pierwsza na kuli ziemskiej tego typu gigantyczna praca wykonana przy wy³¹cznym udziale przyrodniczych si³ egzogenicznych. Niestety absurdalnie
sprzeczna z prawem zachowania energii, gdy¿ wyliczone teoretyczne (czyli
idealne) cinienia piezometryczne pod zmarzlin¹ by³yby zaledwie 14,114,5
razy wiêksze od cinienia sprê¿onego powietrza w kole samochodu osobowego, tj. oko³o 196 kN·m-2 (2 at = 2 ´ 98,066 kN·m-2 = 196 kN·m-2). Zestawienie
podanych wartoci nie wymaga komentarza.
Aspekt 2, naturalny. W tej czêci dyskusji omówione zostan¹ warunki
rzeczywiste przep³ywu wody przez szczeliny skalne. Niezale¿nie od czasu ruch
cieczy jest systematycznie spowalniany przez jej lepkoæ, tarcia wewnêtrzne,
zewnêtrzne i krêtoæ dróg przep³ywu. W konsekwencji, si³y hydrostatyczne
i cinienia piezometryczne, tkwi¹ce w badanym segmencie uk³adu (Pojezierzu £êczyñsko-W³odawskim), by³y i s¹ zredukowane przez wy¿ej opisane opory
rodowiska hydrogeologicznego o oko³o 2/3 wartoci idealnych (w stosunku
do warunków przep³ywu cieczy doskona³ych). Przybli¿one straty si³ potencjalnych i rzeczywistych obliczono na podstawie danych z tab. 1 oraz cinieñ
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obecnie stwierdzanych. Najwy¿sze cinienia piezometryczne obecnie wystêpuj¹ce na Pojezierzu wynosz¹ oko³o 507 kN·m-2 (tj. rzêdu 5 Atm), natomiast
teoretyczne (idealne; tab. 1)  1,5401,631 MN·m-2. Ilorazy (507 kN : 1,540
MN = 0,329 i 507 kN : 1,631 MN = 0,311) wartoci stwierdzonej do idealnych
daj¹ wartoæ wskanika oko³o 0,32. Wykorzystuj¹c ten wskanik oraz zak³adaj¹c, ¿e schemat przep³ywów regionalnych wód podziemnych by³ zbli¿ony
w obydwu badanych horyzontach czasowych, obliczono wartoci cinieñ piezometrycznych wystêpuj¹cych w okresie koñcowej fazy vistulianu. Pod zmarzlin¹ wynosi³y one, wed³ug obliczeñ autora, 896 kN·m-2 (czyli oko³o 9,0 Atm),
przy teoretycznym za³o¿eniu, ¿e by³ to s³up wody. Wartoæ cinienia okrelono jako iloczyn cinienia idealnego (wypadkowa z dwu wartoci z tab. 1) przez
wspó³czynnik 0,32 (2800 kN·m-2 ´ 0,32 @ 900 kN·m-2). W rzeczywistoci jest to
ska³a zawodniona praktycznie tylko w szczelinach. Ponadto, cinienie piezometryczne wody pod warstw¹ zmarzliny kompensowane by³o przez cinienie
nadleg³ych ska³ przekraczaj¹ce 1,013 GN·m-2, którego wektor ma kierunek
przeciwny do cinienia piezometrycznego. W opisywanym przypadku nie ma
ju¿ w³aciwie potrzeby wprowadzania dodatkowych okolicznoci uniemo¿liwiaj¹cych wykonanie pracy na uk³adzie (np. wielokrotnie zwiêkszona spójnoæ zmarzlinowa gruntu). W wietle przedstawionych argumentów opisywany uk³ad cechowa³a ca³kowita stabilnoæ hydrogeofizyczna.
Aspekt 3. Nale¿y równie¿ odnieæ siê do roli czynnika litotermicznego i konsekwencji natury hydrogeologicznej (przep³ywy regionalne), wynikaj¹cych
z nierównomiernego zaniku zmarzliny w obrêbie ska³ ciep³ych i zimnych.
Ilustracj¹ tego zagadnienia jest schemat (ryc. 2) obrazuj¹cy przekrój poprzeczny Pojezierza, Wy¿yny Lubelskiej i (w perspektywie ku po³udniowi) Roztocza. Na przekroju zaznaczono zwierciad³o wody podziemnej kredowego piêtra
wodononego, zasadniczy kierunek jej przep³ywu, p³aszczyzny ekwipotencjalne
w wodonocu pozbawionym zmarzliny, przedzia³y czasowe dop³ywów wód
w kierunku obni¿enia pojeziernego (ryc. oryg., w czêci za: Frimpter, Maevsky 1979; Heath 1983) oraz blok d³ugotrwa³ej zmarzliny o znacznej mi¹¿szoci. S¹dziæ nale¿y, ¿e ten statyczny schemat winien byæ akceptowany przez
autora/autorów termokrasu g³êbokiego. Natomiast ró¿nice zdañ dotycz¹ problemu zasadniczego  przep³ywów wody i czynnika energetycznego.
W dyskutowanej hipotezie zak³ada siê, ¿e w rozmarzniêtym górotworze
kredowym uruchomiony zosta³ ponownie system przep³ywów ródskalnych,
który doprowadzi³ [...] do du¿ych ró¿nic w warunkach wystêpowania i kr¹¿enia wód podziemnych miêdzy obszarami [...] (Harasimiuk, Wojtanowicz 1998,
s. 52), tj. systemami (piêtrami) wodononymi kredy lubelskiej i okruchowych
osadów plejstoceñskich, ci¹gle jeszcze unieruchomionych przez zmarzlinê.
Cinienia piezometryczne wód kredowych mia³y byæ, zdaniem cytowanych
autorów, nonikiem wielkiej energii (wyra¿onej cinieniem), która wykona³a od sp¹gu  opisan¹ ju¿  pracê wewn¹trz tej¿e zmarzliny.
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Ryc. 2. Schemat zró¿nicowania regionalnych przep³ywów wód podziemnych: Roztocze i Wy¿yna Lubelska  Pojezierze £êczyñsko-W³odawskie (oryg.; czêciowo wg Frimpter, Maevsky 1979; Heath 1983); 1  utwory powierzchniowe; 2  zmarzlinowe utwory okruchowe;
3  ska³y wêglanowe górnej kredy; 4  strefa saturacji; 5  zwierciad³o statyczne; 6  zwierciad³o napiête

Wed³ug autora (B. J.), asynchroniczne ustêpowanie zmarzliny w uk³adzie
Wy¿yna Lubelska i Roztocze  Pojezierze £êczyñsko-W³odawskie wywo³a³o
inne, ni¿ zak³ada dyskutowana hipoteza, skutki natury hydrodynamicznej,
istotne w dyskusji na temat termokrasu g³êbokiego. Rozmarzniêty górotwór
kredowy uruchomi³ ponownie system przep³ywów ródskalnych, m.in. w kierunku obni¿enia Pojezierza, o zró¿nicowanym czasie dop³ywów do czaszy osadów zmarzlinowych. ledz¹c chronologiê przebiegu zjawiska od zwierciad³a
swobodnego (od góry), wyró¿niæ nale¿y (Heath 1983): wzglêdnie najintensywniejsze dop³ywy tygodniowe, miesiêczne i roczne, a nastêpnie coraz mniej znacz¹ce ilociowo  trwaj¹ce kilka lat, dziesi¹tki lat, setki lat i tysi¹cletnie.
Najwiêksze potencjalne si³y hydrodynamiczne wystêpowa³y pod zmarzlin¹
o cinieniu piezometrycznym wynosz¹cym oko³o 900 kN na 1 m2 (8,9 Atm)
pod powierzchni¹ sp¹gu. Z powy¿szych obliczeñ wynika, ¿e mi¹¿szoæ zmarzliny wynosi³a w przybli¿eniu 90 m. Mimo oczywistych ró¿nic w ocenie gruboci zmarzliny gruntowej (90 m  70 m = 20 m), wyniki mo¿na traktowaæ jako
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zbie¿ne. Nale¿y jednak rozwa¿yæ prawdopodobieñstwo istnienia na Pojezierzu nieco grubszej czaszy zmarzliny pod koniec epoki lodowej. Cytowani autorzy nie informuj¹ bowiem, na podstawie jakiego rozpoznania okrelono jej
mi¹¿szoæ pod koniec vistulianu na oko³o 70 m. Dlatego te¿ pokrywê oko³o
90 m mo¿na uznaæ jako wartoæ przybli¿on¹, ale udokumentowan¹.
Z ryc. 2 wynika równie¿, ¿e docieraj¹ce do Pojezierza nadmiary wód od
po³udnia (roczne, kilkuletnie, a nawet dop³ywaj¹ce w okresie kilkudziesiêciu
lat), mog³y byæ grawitacyjnie odprowadzane do poprzecznie po³o¿onego obni¿enia, w stosunku do kierunku nap³ywu wody  do doliny rzeki winki lub
porednio do wiêkszych dolin rzecznych: Tymienicy, Wieprza, Bugu. Nie
wyklucza to istnienia w tym okresie na Pojezierzu £êczyñsko-W³odawskim
lokalnych zbiorników wodnych lub rozlewisk powierzchniowych o zmiennych w przestrzeni i czasie g³êbokociach (ryc. 2).
Aspekt 4. W pracach z zakresu hydrogeologii Polesia Lubelskiego podaje
siê dowody, ¿e miêkkie ska³y kredowego piêtra wodononego udro¿nione s¹
dla przep³ywu wody praktycznie tylko poprzez system szczelin. Os³abia to
jego sprawnoæ do wykonania pracy. Ponadto kredowy kompleks wodonony
pracuje efektywnie do g³êbokoci oko³o 70150 m (Ró¿kowski, Wilk 1989;
Michalczyk, Zarêbski 1995; Michalczyk, Wilgat 1998; dokumentacje hydrogeologiczne odwiertów). Poni¿ej tego horyzontu szczeliny zamykaj¹ siê w wyniku cinieñ z³o¿owych (kompresja) i/lub wype³niaj¹ substancj¹ ilast¹. St¹d
przep³ywy z wiêkszych g³êbokoci s¹ praktycznie ma³o znacz¹ce w hydrodynamice uk³adu pojeziernego.
Zakoñczenie i wnioski
W próbach wyjanienia istoty termokrasu g³êbokiego, z którym wi¹¿e siê
geneza mis jezior ³êczyñsko-w³odawskich, M. Harasimiuk i J. Wojtanowicz
(1998) stworzyli  zdaniem autora (B. J.)  hipotezê, jako tymczasowe przypuszczenie, u³atwiaj¹c¹ wyznaczenie kierunku przysz³ych poszukiwañ i badañ d¹¿¹cych do potwierdzenia za³o¿eñ poprzez dane eksperymentalne.
W niniejszej pracy podjêto próbê rozbudowania zagadnieñ zwi¹zanych z termokrasem g³êbokim poprzez ilociow¹ analizê zakrojonego zjawiska i co najwa¿niejsze  bilansowanie czynnika energetycznego. Mia³o to doprowadziæ
do awansu hipotezy na etap teorii, tj. wiedzy wyjaniaj¹cej hipotetyczne za³o¿enia i tworz¹cej logicznie uporz¹dkowan¹ i spójn¹ koncepcjê. Tymczasem
okazuje siê, ¿e w cytowanej pracy (Harasimiuk, Wojtanowicz 1998) mniej jest
przypuszczeñ i tez do rozwi¹zania, wiêcej natomiast aksjomatów stanowi¹cych podstawê koncepcji termokrasu g³êbokiego. Z tego te¿ powodu cytowana
praca jest wysoce dyskusyjna.
Dyskusjê na temat genezy mis jezior ³êczyñsko-w³odawskich w wietle hipotezy termokrasu g³êbokiego wieñcz¹ wnioski.
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1. Ró¿nice w termice ska³ wêglanowych i okruchowych o ró¿nym sk³adzie
mineralnym nie s¹ argumentem w rozumieniu czynnika wspomagaj¹cego
przebieg procesów termokrasowych.
2. Warunki kr¹¿enia wód podziemnych, zwane w dyskutowanej pracy skomplikowanymi, ³¹cznie z teoretycznie uwzglêdnionymi systemami dro¿nych
szczelin tektonicznych nie wyjaniaj¹ zjawiska termokrasu g³êbokiego w aspekcie energetycznym.
3. Energia objawiaj¹ca siê w cinieniach piezometrycznych, tj. realnej hydrodynamice wód podziemnych, jest niewspó³miernie ma³a w stosunku do za³o¿onych potrzeb wykonania pracy na uk³adzie.
4. Przewidywane w hipotezie procesy geodynamiczne w utworach zmarzlinowych, z wykorzystaniem dostêpnej energii egzogenicznej, s¹ nieprawdopodobne.
5. W opisie procesów zwi¹zanych z zaanga¿owaniem czynnika energetycznego nie uwzglêdniono w ogóle prawa zachowania energii.
6. Wobec faktu obiektywnego istnienia mis jeziornych nie nale¿y wykluczaæ potrzeby powrotu do rozwa¿añ nad krasow¹ genez¹ tych zag³êbieñ, ale
z uwzglêdnieniem wspó³czesnej wiedzy na temat rozpuszczalnoci ska³ wêglanowych, termodynamiki i kinetyki procesów rozpuszczania oraz przebiegu
zjawisk krasowych w znacznie d³u¿szym (ni¿ dotychczas zak³adano) wymiarze czasowym.
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Charakterystyka jakoci wody ma³ej rzeki
miejskiej
Water quality characteristics in the small urban river

ABSTRACT: Hydrological and hydrochemical analyses in the Jaroszówka
river basin were carried out in hydrological year 2003. The quality of the
Jaroszówka water is characterized by the lowest level of transformation of
physical and chemical composition among the Bia³ystok rivers; however, the
transformation is significant in comparison to the rivers draining agricultural
and forested areas of the Bia³ystok region. A lower degree of the Jaroszówka
spring water transformation demonstrates a significant role for pollution
that flows directly to the riverbed.
S£OWA KLUCZOWE: jakoæ wody, rzeka miejska, ródliska miejskie.
KEY WORDS: water quality, urban river, urban springs.

Wprowadzenie
Degradacja rodowiska stanowi jeden z najwa¿niejszych problemów wspó³czesnego wiata. Pogorszenie jakoci wody, prowadz¹ce do ograniczenia jej
u¿ytecznoci, sta³o siê problemem dla wielu obszarów, szczególnie wysoko
uprzemys³owionych i zurbanizowanych (Che³micki 1997).
Wody p³yn¹ce Bia³egostoku nara¿one s¹ na wiele rodzajów zanieczyszczeñ.
Do g³ównych nale¿y zaliczyæ zanieczyszczenia komunalne i przemys³owe, docieraj¹ce w postaci punktowej, liniowej i obszarowej. Bogata sieæ wód powierzchniowych w Bia³ymstoku oraz zalecenia Ramowej Dyrektywy Wodnej
(RDW) przyczyni³y siê do wstêpnej oceny jakoci wody najmniejszej rzeki Bia³egostoku  Jaroszówki (Pus³owska-Tyszewska i in. 2005). Szczególn¹ uwagê
zwrócono na:
 aktualny stan jakoci wody w rzece Jaroszówka,
 stopieñ przekszta³ceñ jakoci wody Jaroszówki w stosunku do innych
rzek przep³ywaj¹cych przez Bia³ystok,
 wp³yw wód podziemnych na jakoæ wód powierzchniowych w zlewni Jaroszówki.
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Teren badañ
Teren badañ obejmowa³ zlewniê Jaroszówki. Pod wzglêdem fizyczno-geograficznym badany obszar to Nizina Pó³nocnopodlaska, mezoregion  Wysoczyzna Bia³ostocka (Kondracki 1998). Krajobraz urozmaicony jest licznymi
wyniesieniami przekraczaj¹cymi lokalnie 206 m n.p.m. Du¿e deniwelacje terenu sprawiaj¹ wra¿enie krajobrazu m³odoglacjalnego (Musia³ 1992).
Jaroszówka jest bezporednim, lewobrze¿nym dop³ywem zmeliorowanej
rzeki Supral (uchodzi do rowu melioracyjnego prowadz¹cego wodê do Suprali). Jej d³ugoæ wynosi 3,8 km, a powierzchnia zlewni 3,42 km2. Stawy
hodowlane po³o¿one w rodkowej czêci zlewni zajmuj¹ powierzchniê 0,25 km2.
redni przep³yw rzeki w latach 19821983 wynosi³ 13 dm3·s-1, a odp³yw jednostkowy ze zlewni 3,5 dm3·s-1·km-2 (£oszewski 1983). Badania prowadzone
w 2003 roku hydrologicznym potwierdzi³y te dane (Jekatierynczuk-Rudczyk
2005). redni przep³yw rzeki wyniós³ 14 dm3·s-1. W profilu zamykaj¹cym rzekê (poni¿ej stawów hodowlanych) stwierdzono okresowe wysychanie koryta
rzecznego spowodowane magazynowaniem wody w stawach. ród³a rzeki le¿¹
na wysokoci 147,5 m n.p.m., a ujcie do Suprali na 117,0 m n.p.m. Deniwelacje w zlewni, przekraczaj¹ce 30 m, s¹ jedn¹ z przyczyn wystêpowania licznych naturalnych odp³ywów wód podziemnych. Wskanik uród³owienia
w zlewni wynosi 1,5. Dostarczaj¹ one rednio 10 dm3·s-1 wody do rzeki (Jekatierynczuk-Rudczyk 2003). Wspó³czynnik zalesienia zlewni Jaroszówki wynosi 14,2%.
Badania hydrologiczno-hydrochemiczne prowadzono w piêciu przekrojach
hydrometrycznych. Dodatkowo wykonano pomiary hydrologiczno-hydrochemiczne w czterech naturalnych wyp³ywach wód podziemnych. S¹ to wyp³ywy
warstwowe, zarówno descensyjne, jak i ascensyjne.
Metody badañ
Analizy hydrologiczno-hydrochemiczne w zlewni Jaroszówki prowadzono
w 2003 roku hydrologicznym. Badania wzd³u¿ rzeki i ródlisk prowadzono
w odstêpach dwumiesiêcznych (6 razy w roku). W terenie mierzono przep³yw
rzeki i wydajnoæ ródlisk przy pomocy m³ynka hydrometrycznego lub zastawk¹ Ponceleta, przewodnoæ w³aciw¹, temperaturê, odczyn wody, wysycenie wody tlenem, zawartoæ tlenu rozpuszczonego w wodzie  przy u¿yciu
Minisondy 4a firmy Hydrolab, potencja³ oksydacyjno-redukcyjny  za pomoc¹ pehametru z elektrod¹ typu SenTix ORF.
Analizy laboratoryjne wykonano zgodnie z metodami opisanymi przez
Hermanowicza i innych (1976). Analizowano: barwê wody spektrofotometrem
terenowym Slandi LF 205, wodorowêglany, twardoæ ogóln¹, wapñ  metod¹
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miareczkow¹, magnez wyliczono z ró¿nicy pomiêdzy twardoci¹ ogóln¹ a stê¿eniem wapnia, sód i potas metod¹ fotometrii p³omieniowej aparatem FLAPHO 4 firmy Carl Zeiss Jena. Pozosta³e sk³adniki chemiczne badanych wód
zosta³y oznaczone metod¹ kolorymetryczn¹ przy u¿yciu spektrofotometru
Beckman DU-650 z wykorzystaniem procedur i odczynników proponowanych,
zgodnie z normami ISO, przez firmê Riedel-de Häen. Oznaczono: ¿elazo, fosfor ortofosforanowy po wczeniejszym przes¹czeniu przez s¹czek GF/C, fosfor
ca³kowity po uprzednim zakwaszeniu i mineralizacji promieniami UV, azot
azotanowy i amonowy, siarczany, chlorki, krzem, absorbancjê przy d³ugoci
fali 260 i 330 nm. Zawartoæ rozpuszczonego wêgla organicznego (DOC) oznaczono w analizatorze wêgla organicznego TOC  5050A firmy Shimadzu. Azot
ogólny oznaczano w analizatorze Kjeldhala firmy Tecator 2300.
Cztery razy w ci¹gu roku hydrologicznego w rodkowym biegu Jaroszówki
wykonano analizê zawartoci ¿elaza dwuwartociowego, siarczków, kadmu,
miedzi, cynku oraz chromu. Wymienione parametry zosta³y oznaczone metod¹ kolorymetryczn¹ przy u¿yciu spektrofotometru Beckman DU-650 z wykorzystaniem procedur i odczynników proponowanych, zgodnie z normami ISO,
przez firmê Riedel  de Häen.
Obliczenia statystyczne wykonano w programie Statgraphics 5,0 for Windows.
Badania hydrochemiczne Jaroszówki w przekroju nr 2 przeprowadzono w ramach projektu badawczego KBN nr 3 PFO 017 23 pt. Rola strefy hyporeicznej w ma³ych rzekach
nizinnych.

Analiza wyników
Wiêkszoæ analizowanych parametrów w wodzie Jaroszówki cechowa³a siê
mniejszymi stê¿eniami rednimi ni¿ w pozosta³ych rzekach Bia³egostoku
(tab. 1). Istotne statystycznie ró¿nice dotyczy³y przewodnoci w³aciwej wody,
jej barwy (wyra¿onej jako absorbancja przy d³ugoci fali 330 nm), stê¿eñ sodu,
potasu, ¿elaza i fosforu ca³kowitego (test porównañ wielokrotnych). W rzekach przep³ywaj¹cych przez obszary zwartej zabudowy miejskiej zanotowano
wysokie stê¿enia jonów sodu, potasu i chlorków. W wodzie Jaroszówki stê¿enia sodu i potasu by³y prawie czterokrotnie mniejsze ni¿ w pozosta³ych rzekach miasta. rednie stê¿enia siarczanów i ortofosforanów by³y porównywalne we wszystkich rzekach Bia³egostoku (tab. 1). Zawartoæ zwi¹zków azotu
w wodach powierzchniowych Bia³egostoku by³a mniej zró¿nicowana. Wiêkszymi rednimi stê¿eniami cechowa³ siê azot azotanowy ni¿ azot amonowy
(tab. 1). Najwiêksz¹ redni¹ wartoæ fosforu ca³kowitego stwierdzono w rzece
Bia³ej, w Jaroszówce parametr ten by³ rednio trzykrotnie mniejszy (tab. 1).
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Tab. 1. rednie stê¿enia parametrów fizyczno-chemicznych w wodzie rzek Bia³egostoku;
w przypadku Jaroszówki uwzglêdniono dane uzyskane z pomiarów sezonowych
i przestrzennych w 2003 roku hydrologicznym (Jekatierynczuk-Rudczyk 2005);
dane dla pozosta³ych rzek dotycz¹ pomiarów sezonowych w 1996 roku hydrologicznym
(Samojlik 1997)
Parametry
Temperatura
°C
Odczyn wody
pH
Przewodnoæ elektrolityczna
wody
µS·cm-1
Tlen rozpuszczony
mg·dm-3
Stopieñ wysycenia wody
tlenem
%
Absorbancja
330 nm
Ca 2+
mg·dm-3
Mg 2+
mg·dm-3
Na +
mg·dm-3
K+
mg·dm-3
HCO3mg·dm-3
SO4 2mg·dm-3
Cl mg·dm-3
Fe2+3+
mg·dm-3
NNO3mg·dm-3
NNH4+
mg·dm-3
PPO42mg·dm-3
P ca³kowity
mg·dm-3

Bia³a
(Samojlik
1997)
10,4
7,5
958

Rzeka
Dolistówka Ba¿antarka
Jaroszówka
(Samojlik
(Samojlik (Jekatierynczyk-Rudczyk
1997)
1997)
2005)
10,4
11,9
7,2
7,6
7,4
7,6
996
1035
686

8,6
79

9,2
83

7,3
67

11,0
94

0,109
110
14,79
54,47
7,07
341
53,9
47,4
0,610
3,23
0,79
0,19
0,88

0,112
120
20,73
53,83
8,8
323
55,6
43,5
0,325
4,91
0,57
0,20
0,74

0,088
117
16,3
68,41
12,9
363
50,1
45,9
0,322
5,18
0,40
0,14
0,73

0,026
115
13,9
16,2
2,9
303
48,3
32,3
0,164
3,45
0,18
0,10
0,28

Uzyskane wyniki hydrochemiczne dla rzek Bia³egostoku s¹ zbli¿one do
publikowanych w materia³ach placówek zajmuj¹cych siê badaniem stanu rodowiska naturalnego. Wiêkszoæ analizowanych parametrów hydrochemicznych klasyfikuje wody Jaroszówki oraz pozosta³e rzeki miasta do wód I klasy
czystoci (Dz. U. nr 32, poz. 288). W II klasie czystoci znalaz³y siê takie
cechy jak fosfor ca³kowity, azot azotanowy i chlorki. G³ównym parametrami
obni¿aj¹cym klasê czystoci wód miejskich jest przewodnoæ w³aciwa wody
i stê¿enia wapnia. Ich zawartoæ klasyfikuje badane wody do III klasy czystoci. Na uwagê zas³uguje zawartoæ fosforu ca³kowitego w wodzie Jaroszówki,
którego stê¿enia odpowiadaj¹ II klasie czystoci wody. Jest to jedyny przypadek wród analizowanych wód miejskich (Dz.U. nr 32, poz. 288). Zaklasyfikowanie wód powierzchniowych Bia³egostoku do III klasy czystoci potwierdzaj¹ badania przeprowadzone przez WIO w 2003 roku (Raport o stanie rodowiska... 2004).
Dobrym uzupe³nieniem klasyfikacji jakoci powierzchniowych wód miejskich s¹ stê¿enia mikroelementów w wodzie (tab. 2). Ich wartoci w wodzie
Jaroszówki by³y niewielkie w porównaniu z dopuszczalnymi normami (Dz.U.
nr 32, poz. 288). rednia zawartoæ cynku i chromu klasyfikowa³a badane
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wody do I klasy czystoci, miedzi do II, a kadmu do IV. W porównaniu z wartociami typowymi dla wód powierzchniowych stê¿enia omawianych pierwiastków w wodzie Jaroszówki by³y znacznie wiêksze (Che³micki 1997). Jednoczenie notowane stê¿enia cynku, miedzi i chromu w wodzie tej rzeki by³y znacznie mniejsze od wystêpuj¹cych w wodzie g³ównych rzek Polski (Dojlido 1995).
Znacznie mniejsze wartoci mikroelementów w wodzie Jaroszówki w stosunku
do innych rzek Polski wskazuj¹ na dobry stan wód p³yn¹cych na terenie Bia³egostoku, wskazuj¹c jednoczenie na pocz¹tkow¹ fazê ich degradacji.
Tab. 2. rednie stê¿enia i miary zmiennoci mikroelementów w wodzie rzeki
Jaroszówka w 2003 roku hydrologicznym
Zakres i wartoæ
rednia

Parametry
Cynk

mg·dm-3

Chrom

mg·dm

Kadm

mg·dm

Mied

mg·dm

Siarczki

mg·dm

¯elazo

mg·dm

2+

-3

-3

-3

-3

-3

30  61
43
1  39
18
8  15
12
13  38
26
42  64
52
18  127
66

Odchylenie
standardowe

Wspó³czynnik
zmiennoci
[%]

13

30

17

99

3

25

18

69

9

17

52

79

Mimo dobrej jakoci wody w Jaroszówce w stosunku do innych wód p³yn¹cych w Bia³ymstoku, w regionie bia³ostockim jakoæ wody rzeki miejskiej by³a
znacznie przekszta³cona (Jekatierynczuk-Rudczyk, Zieliñski 2004).
Na jakoæ wody na terenie zlewni Jaroszówka negatywnie wp³ywa wiele
czynników zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ antropogeniczn¹. Do g³ównych nale¿y
zaliczyæ: zabudowê mieszkaln¹ i przemys³ow¹, obecnoæ na obszarze zlewni
starych mietnisk, lokalnych wysypisk mieci, nieszczelnoci w eksploatowanych przewodach kanalizacyjnych, zanieczyszczenia powierzchni terenu zwi¹zane np. ze stosowaniem rodków przeciw go³oledzi, stosowaniem nawozów
na dzia³kach zlokalizowanych na terenie zlewni.
Na terenie Bia³egostoku woda rzeczna wykazywa³a wiêksze przekszta³cenia fizyczno-chemiczne ni¿ woda ródlisk. W rzece zanotowano ni¿sz¹ redni¹ temperaturê wody. Konsekwencj¹ tego w wodzie rzecznej by³o wiêksze
stê¿enie tlenu rozpuszczonego i stopnia wysycenia wody tlenem (tab. 3). Woda
ródlisk i rzeki cechowa³a siê zbli¿onymi rednimi wartociami barwy, odczynu i potencja³u oksydacyjno-redukcyjnego, stê¿eniami wapnia, magnezu, sodu,
krzemu i zwi¹zków azotu. Wiele parametrów wiadcz¹cych o zanieczyszczeniu rodowiska wodnego istotnie ró¿ni³o siê w rzece i w ródliskach (test po-
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równañ wielokrotnych) wystêpuj¹cych na terenie zlewni. W wodzie rzeki zanotowano wiêksze wartoci przewodnoci w³aciwej wody, siarczanów, chlorków, ¿elaza, badanych form fosforu. rednie stê¿enia DOC w wodzie rzecznej
by³y dwukrotnie wiêksze ni¿ w ródliskach. W Jaroszówce aromatycznoæ
materii organicznej wyra¿ona parametrem SUVA by³a ponad dwukrotnie
wiêksza ni¿ w wodzie ródlisk (tab. 3). Tak kszta³tuj¹ce siê stê¿enia rednie
w dwóch odmiennych rodowiskach wodnych wskazuj¹ na znaczn¹ rolê zanieczyszczeñ powierzchniowych docieraj¹cych do wody rzecznej, zarówno w postaci punktowych zrzutów bezporednio do koryta rzecznego, jak i w postaci
sp³ywu powierzchniowego i hipodermicznego po wzmo¿onych opadach atmosferycznych czy topnieniu pokrywy nie¿nej (Kayabak i in. 1999). Drena¿owy
charakter rzeki (Jekatierynczuk-Rudczyk 2003, 2005) sprzyja rozprzestrzenianiu siê zanieczyszczeñ niesionych przez wody podziemne. Jednak¿e jakoæ tych wód scharakteryzowana na podstawie ródlisk sprzyja raczej rozcieñczeniu wody w rzece ni¿ kumulacji zanieczyszczeñ (tab. 3).
Mimo doæ dobrej jakoci wód podziemnych na terenie pó³nocnej czêci
Bia³egostoku istniej¹ symptomy modyfikacji sk³adu chemicznego mog¹ce
wynikaæ z dzia³alnoci przemys³owej na terenie miejskim (tab. 3). Dotyczy to
g³ównie przewodnoci w³aciwej wody, której wartoci w niektórych wyp³ywach na terenie zlewni Jaroszówka przekracza³y 700 µS·cm-1. Niepokoj¹ce
zjawisko obserwowane jest w przypadku jakoci wody ródliska nr 3. Stê¿enia jonów sodu i potasu s¹ w wodzie tego wyp³ywu najwiêksze z obserwowanych w ródliskach Bia³egostoku. Wyp³yw ten po³o¿ony jest na terenie miasta, najbli¿ej terenów przemys³owych. Jego nisza zosta³a zmieniona w trakcie zabudowy mieszkalnej  z reokrenu utworzono sztuczny limnokren. Modyfikacja sk³adu chemicznego wody jest tu najwiêksza w stosunku do innych
ródlisk w zlewni Jaroszówki (Jekatierynczuk-Rudczyk 2003).
Wa¿n¹ cech¹ sk³adu chemicznego wody jest jej stabilnoæ w czasie. Analiza wspó³czynnika zmiennoci badanych cech wody w rzece i ródliskach zlewni Jaroszówki wskaza³a na du¿e podobieñstwo wymienionych rodowisk wodnych. Podobieñstwo zmiennoci parametrów hydrochemicznych w ródliskach
i w rzece wynika³o z bardzo du¿ego wskanika zasilania wód powierzchniowych przez naturalne wyp³ywy wody podziemnej (70%). Do nieco mniej zmiennych parametrów w wodzie naturalnych wyp³ywów wody podziemnej na terenie Bia³egostoku nale¿a³a temperatura wody, rozpuszczone zwi¹zki wêgla
organicznego, jakoæ materii organicznej, stê¿enia potasu, ¿elaza oraz badanych zwi¹zków fosforu (tab. 3).
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Tab. 3. Stê¿enia rednie, zakres i wspó³czynnik zmiennoci w wodzie rzecznej i ródlanej
w zlewni Jaroszówka w 2003 roku hydrologicznym
Rzeka
Parametry
Liczba prób
Temperatura
°C
Odczyn wody
pH
Potencja³ redox
mV
Przewodnoæ elektrolityczna wody
mS·cm-1
Tlen rozpuszczony
mg·dm-3
Stopieñ wysycenia
wody tlenem
%
DOC
mg·dm-3
Barwa wody mgPt·dm-3
SUVA
abs.1cm/1gC
Ca2+
mg·dm-3
Mg2+
mg·dm-3
Na+
mg·dm-3
K+
mg·dm-3
HCO3mg·dm-3
SO42mg·dm-3
Clmg·dm-3
Si
mg·dm-3
Fe2+3+
mg·dm-3
N organiczny
mg·dm-3
NNO3mg·dm-3
NNH4+
mg·dm-3
P ca³kowity
mg·dm-3
PPO42mg·dm-3

rednia

zakres
rednich

7,2
7,6
192

n=17
4,79,0
7,17,7
181199

686
11,0

wsp.
zmiennoci rednia
[%]

ródliska
zakres
rednich

wsp.
zmiennoci
[%]

62
5
19

9,2
7,4
184

n= 21
0,35,4
7,2,6
179201

506803
9,812,3

16
16

597
10,0

412751
8,912,3

29
19

94

76107

17

88

79104

20

4,8
13,6
51
115
13,9
16,2
2,9
303
48,3
32,3
3,3
164
823
3447
176
280
102

2,512,7
3,114,8
1795
75133
11,517,3
12,220,3
0,44,3
256330
47,051,3
22,745,1
1,64,6
75305
4381783
13295055
115376
125819
39325

144
49
169
18
35
40
134
11
10
44
46
180
52
51
74
201
209

2,6
11,3
22
104
11,3
14,0
4,3
304
36,3
24,7
3,5
58
771
3306
187
244
68

1,24,7
4,716,3
1826
88128
7,613,3
9,816,9
1,97,4
251344
13,247,2
14,232,4
2,83,8
5257
6711016
6715354
118348
155320
6284

130
52
46
20
41
66
123
15
40
40
68
47
58
63
69
100
89

39
4
23

Wnioski
M Jakoæ wody w Jaroszówce cechuje siê najmniejszym stopniem przekszta³cenia sk³adu fizyczno-chemicznego w porównaniu do rzek Bia³egostoku.
M Do najbardziej przekszta³conych antropogenicznie parametrów fizyczno-chemicznych wody w Jaroszówce nale¿y zaliczyæ temperaturê wody, jej
przewodnictwo w³aciwe, stê¿enia jonów sodu i chlorków oraz mineralnych
form azotu.
M Mniejsze przekszta³cenie jakoci wód ródlisk w zlewni Jaroszówki wskazuje na du¿¹ rolê zanieczyszczeñ docieraj¹cych bezporednio do koryta rzecznego.
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Wieloletnia zmiennoæ odp³ywu w zlewniach
cz¹stkowych dorzecza Brdy
Long-term changeability of outflow in the subcatchment of the Brda river basin

ABSTRACT: The basin of the Brda river is the area rich in water characterized by very diverse hydrological conditions. The biggest changeability of
outflow characterizes the Brda river affluent. An extreme high outflow was
noticed in the case of the Kulawa river. The average annual specific runoff in
1998 amounted to 71,5 dm3·s-1·km-2, while in dry 1991  39,0 dm3·s-1·km-2,
what is the proof of an intensive underground feeding of this area.
The most visible anthropogenic transformations of the outflow were noted
in the case of small, urbanized catchments of the Kicza and the Struga
Jarcewska. Sewages drained to their waters constitute 80,0% SNQ of the
Struga Jarcewska and 15,7% SNQ of the Kicza. The outflow rates of both
the rivers are tens times higher than it could result from the volume of
precipitations, what proves the fact of domination of foreign waters in the
total outflow.
S£OWA KLUCZOWE: zasoby wodne, odp³yw rzeczny, dorzecze Brdy.
KEY WORDS: water resources, river outflow, the Brda river basin.

Wprowadzenie
Dorzecze Brdy doczeka³o siê szeregu charakterystyk geomorfologicznych
i botanicznych, natomiast znacznie skromniej rozpoznane jest pod wzglêdem
hydrologicznym.
Dorzecze cechuje zró¿nicowane oddzia³ywanie gospodarczej dzia³alnoci
cz³owieka na stosunki wodne. Sporód czynników antropogenicznych najbardziej istotny wp³yw na zmiennoæ odp³ywu w dorzeczu ma urbanizacja i zabudowa hydrotechniczna (Jutrowska 2007). Najwiêkszym zmianom stosunki
wodne uleg³y w po³udniowej jego czêci oraz w kilku mniejszych zlewniach.
Celem niniejszej pracy by³a analiza porównawcza zmiennoci odp³ywu trzech
cieków odwadniaj¹cych dorzecze Brdy, tj. Kulawy, Strugi Jarcewskiej i strugi Kicz. Odp³yw pierwszej z wymienionych rzek kszta³towany jest przez wa-
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runki naturalne, natomiast dwóch pozosta³ych uwarunkowany jest oddzia³ywaniem urbanizacji.
Obszar badañ
Kulawa jest prawym dop³ywem Zbrzycy. Powierzchnia jej zlewni wynosi
11,8 km2. Ró¿nicê 14 metrów rzeka pokonuje na d³ugoci 7,0 km, co daje spadek 2. Na ca³ej swej d³ugoci p³ynie w kierunku po³udniowym, przep³ywaj¹c kolejno przez jez. Du¿e G³uche o powierzchni 45,0 ha i g³êbokoci maksymalnej 17,2 m i jez. Ma³e G³uche o powierzchni 12,50 ha i g³êbokoci maksymalnej 12,9 m. Uchodzi do Zbrzycy w okolicy miejscowoci Laska. Kilkadziesi¹t metrów powy¿ej ujcia znajduje siê niewielkie jezioro Szeczonek. Dominuj¹c¹ jednostk¹ morfologiczn¹ zlewni jest sandr. Rynna Kulawy rozcina jego
powierzchniê do g³êbokoci ok. 35 m. W jej zboczach stwierdzono wystêpowanie kredy jeziornej warstw¹ o gruboci przekraczaj¹cej 4 m. Zlewnia niemal
ca³kowicie poroniêta jest przez lasy.
Kicz uchodzi bezporednio do Brdy (85,5 km) powy¿ej Zbiornika Koronowskiego. Powierzchnia jej zlewni wynosi 98,7 km2. W górnym biegu ciek przep³ywa przez jezioro Tucho³ka, którego odp³yw regulowany jest zastawk¹. G³ównym czynnikiem zmian wielkoci odp³ywu rzeki s¹ cieki odprowadzane z licz¹cej 14,5 tys. mieszkañców Tucholi (Rocznik statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego 2001). W latach 80. cieki z miasta odprowadzane by³y
do strugi Kicz 13 wylotami i 1 wylotem do Jeziora Zamkowego. Na prze³omie
lat 80. i 90. Tuchola zosta³a skanalizowana w ok. 80%. Oddana do u¿ytku
w 1993 roku oczyszczalnia przyjmuje wszystkie cieki przemys³owe i socjalno-bytowe, odprowadzaj¹c je do strugi jednym wylotem, w iloci 3533,0 m3·d-1.
Struga Jarcewska jest dop³ywem Jeziora Charzykowskiego. Odwadnia
obszar o powierzchni 52,3 km2, z czego 6,1% zajmuj¹ Chojnice. Rzeka bierze
pocz¹tek w po³udniowej czêci miasta. Niemal od róde³ jest odbiornikiem
cieków w iloci 8913,2 m3·d-1. Na niewielkich odcinkach na terenie miasta
p³ynie krytym kana³em. Przekszta³cenie naturalnego obiegu wody jest efektem przerzutu wody z Jeziora Charzykowskiego do zlewni Strugi Jarcewskiej. Ujêcie wód podziemnych, z którego zaopatrywane s¹ w wodê Chojnice,
znajduje siê w Funce (nad Jeziorem Charzykowskim), sk¹d czerpana jest woda
w iloci ok. 60,0 dm3·s-1. Czêæ tej wody po wykorzystaniu wraca w postaci
cieków poprzez Jarcewsk¹ Strugê do Jeziora Charzykowskiego.
Materia³ i metody
Kulawa, Struga Jarcewska i Kicz nie s¹ objête obserwacjami przez IMGW.
Analizê przeprowadzono na podstawie danych pochodz¹cych z Wojewódzkie-
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Ryc. 1. Lokalizacja zlewni cz¹stkowych i stanowisk pomiarowych w dorzeczu Brdy uwzglêdnionych w pracy; I  zlewnia Kulawy, II  zlewnia Strugi Jarcewskiej, III  zlewnia strugi
Kicz, 1  KulawaLaska (0,1 km), 2  Struga JarcewskaChojnice (7,2 km), 3  Kicz
Mêdromierz Ma³y (7,2 km), 4  KiczPiszczek (0,6 km)
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go Inspektoratu Ochrony rodowiska w Bydgoszczy. Systematyczne, comiesiêczne pomiary Kulawy prowadzono w roku 1986 i 1991 oraz w latach 1995
1998. Pomiary wykonywano na stanowisku zlokalizowanym w miejscowoci
Laska, w odleg³oci 0,1 km od ujcia rzeki do jez. Szeczonek (ryc. 1). Kicz
objêto pomiarami w 1984, 1991,1995 i 2002 roku na dwóch stanowiskach:
w Mêdromierzu Ma³ym (7,2 km), tj. powy¿ej Tucholi, i w Piszczku (0,6 km), tj.
poni¿ej Tucholi. Pomiary hydrometryczne Strugi Jarcewskiej przeprowadzono
w 1982 i 1994 roku na stanowisku zlokalizowanym w Chojnicach (7,2 km).
Zmiany odp³ywu zarówno Strugi Jarcewskiej, jak i strugi Kicz okrelono
za pomoc¹ metody krzywej sumowej (Jankowski 1988). Wskaniki odp³ywu
Brdy (tab. 1) obliczono w oparciu o dane zawarte w Rocznikach hydrograficznych  dorzecze Wis³y (19561960) i Rocznikach hydrologicznych wód powierzchniowych  dorzecze Wis³y i rzek Przymorza na wschód od Wis³y (19611983)
oraz o niepublikowane dane IMGW  Oddzia³u w S³upsku z lat 19841995.
Tab. 1. Wskaniki odp³ywu wody Kulawy na podstawie niepublikowanych danych WIO
w Bydgoszczy i Brdy na podstawie danych IMGW (19561996)

Profil
Kulawa
1986 rok
1991 rok
1995 rok
1996 rok
1997 rok
1998 rok
Brda
Wodowskaz Nowa Brda
(A 112,7 km2)
Wodowskaz Ciecholewy
(A 657, 0 km2)
Wodowskaz Swornigacie
(A 1200,5 km2)
Wodowskaz Tuchola
(A 2462,0 km2)
Wodowskaz Smuka³a
(A 4414,0 km2)

Suma
opadów
mm

Przep³yw
Od³yw Wska- Wspó³redni jednostko- nik od- czynnik
roczny wy w dm3· p³ywu odp³ywu
%
w m3·s-1
·s-1 ·km-2 w mm

Wspó³czynnik
nieregularnoci
λ

Odp³yw
roczny
w mln
m3

477,7
518,6
536,5
554,0
581,9
717,9

0,840
0,457
0,760
0,709
0,812
0,858

71,2
39,0
64,4
60,2
67,7
71,5

2247,1
1222,7
2031,1
1896,4
2170,0
2294,2

470,4
235,8
378,6
342,3
372,9
319,6

1,48
2,86
1,37
1,93
1,65
2,52

26,52
14,43
23,97
22,38
25,61
27,08



1,11

9,85

310,3



4,66

35,00



6,29

9,58

301,6



4,71

198,36



10,87

9,05

285,2



3,40

342,80



19,71

8,00

252,2



4,18

621,57



26,40

5,99

188,4



4,20

832,55

Wyniki
Kulawa charakteryzuje siê bardzo wysokim natê¿eniem przep³ywów. Najwiêkszym odp³ywem rzeka charakteryzowa³a siê w 1998 roku i 1986 roku,
natomiast najni¿szym w 1991 roku. Maksymalny przep³yw (zmierzony w lip-
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cu 1998 roku) wyniós³ 1,620 m3·s-1, natomiast minimalny (w maju 1991)
0,228 m3·s-1. Rzeka jest mniej zasobna w wodê w pierwszej po³owie roku, w miesi¹cach styczeñ i maj. Najczêciej maksymalne natê¿enie przep³ywów notowane by³o w padzierniku, przy czym ekstremalnie wysoki przep³yw zmierzono w lipcu 1998 roku. Rzeka charakteryzuje siê w ci¹gu roku bardzo wyrównanym odp³ywem. Wspó³czynnik nieregularnoci waha³ siê od 1,37
w 1995 roku do 2,86 w 1991 roku i nale¿y do najni¿szych wartoci w dorzeczu
Brdy.
Niew¹tpliwie najwiêksz¹ uwagê wród parametrów hydrologicznych zwraca
odp³yw jednostkowy Kulawy. rednia wartoæ dla Polski tego wskanika
wynosi 5,5 dm3·s-1·km-2. Dla pó³nocnej czêci dorzecza Brdy waha siê w przedziale 7,010,0 dm3·s-1·km-2 (tab. 1), natomiast w zlewni Kulawy odp³yw
jednostkowy oscylowa³ w przedziale od 60,2 dm3·s-1·km-2 (1996) do 71,5 dm3·s-1·km-2
(1998). Tylko w 1991 roku wyniós³ 39,0 dm3·s-1·km-2, co i tak niemal czterokrotnie przekracza wartoæ dla dorzecza Brdy i ponad siedmiokrotnie wartoæ redni¹ dla Polski. Ekstremalne wartoci osi¹gn¹³ w lipcu 1998 roku
(137,5 dm3·s-1·km-2) i w padzierniku 1996 roku (96,2 dm3·s-1·km-2), natomiast
wskanik odp³ywu w analizowanych latach waha³ siê od 1222,7 mm w 1991
do 2294,2 mm w 1998 roku i by³ niemal trzykrotnie wy¿szy od sum rocznych
opadów atmosferycznych w tych latach.
Odp³yw w zlewni Kulawy stanowi od 235,8% do 470,4% sumy rocznej opadów. W górnej czêci dorzecza Brdy wartoæ tego wspó³czynnika wynosi ok. 40
50%, a w zlewni Strugi Siedmiu Jezior nie osi¹ga nawet 20%. Porównywaln¹
iloæ wody prowadzi K³onecznica, bêd¹ca podobnie jak Kulawa dop³ywem
Zbrzycy, przy czym zlewnia K³onecznicy jest dziesiêciokrotnie wiêksza
(149,2 km2). Tak wysokie wartoci wskaników odp³ywu wskazuj¹ na intensywne zasilanie podziemne i przypuszczalnie na niezgodnoæ zlewni powierzchniowej z podziemn¹. Potwierdzeniem intensywnego zasilania podziemnego,
jest równie¿ wyrównana w ci¹gu roku temperatura wody w rzece, która zw³aszcza w okresie letnim by³a o 2,0 do 3,0°C ch³odniejsza w porównaniu z innymi
ciekami odwadniaj¹cymi dorzecze Brdy.
Odp³yw strugi Kicz w 1984 i 1991 roku na obydwu stanowiskach pomiarowych cechowa³ siê podobn¹ zmiennoci¹. W 1995 roku nast¹pi³o wyrane zró¿nicowanie wskaników odp³ywu pomiêdzy tymi stanowiskami. Krzywe sumowe wskazuj¹ na niewspó³miernie du¿y wzrost przep³ywów strugi w porównaniu ze wzrostem opadów atmosferycznych. Z przebiegu krzywych wynika wyrana przewaga przep³ywu antropogenicznego nad naturalnym
(ryc. 2). Udzia³ cieków odprowadzanych do rzeki w iloci 2810,0 m3·d-1 w rednim rocznym przep³ywie strugi w 1995 roku wyniós³ 10,5%, natomiast w SNQ
15,7%. Po oddaniu do u¿ytku oczyszczalni cieków komunalnych w Tucholi
odp³yw rzeki w Piszczku wzrós³ dwukrotnie, przy niezmiennym zasilaniu
opadami atmosferycznymi. Kolejny etap modernizacji oczyszczalni w latach
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19952002, polegaj¹cy na kanalizacji i przy³¹czeniu okolicznych miejscowoci, spowodowa³ wzrost odprowadzanych do rzeki cieków do 3533,0 m3·d-1.
W efekcie wykonane w 2002 roku pomiary wykaza³y, ¿e redni przep³yw roczny
wzrós³ w stosunku do 1984 roku o 183,0%, przy wzrocie rocznych opadów
tylko o 59,1% (tab. 2).

Ryc. 2. Krzywe sumowe odp³ywu strugi Kicz w Mêdromierzu Ma³ym (7,2 km) (H-1) i Piszczku
(0,6 km) (H-2), na podstawie niepublikowanych danych WIO w Bydgoszczy oraz opadów
atmosferycznych w Chojnicach (P), na podstawie danych IMGW
Tab. 2. Procentowy wzrost rednich rocznych przep³ywów strugi Kicz w Piszczku
(0,6 km) oraz rocznych sum opadów atmosferycznych w Chojnicach
Rok
1984
1991
1995
2002

Suma roczna
opadów
atmosf.
(mm)
465,6
532,8
536,4
741,0

redni roczny
przep³yw (m3·s-1)
0,182
0,141
0,331
0,515

odp³yw (mm)
61,1
47,4
116,4
172,9

redni roczny
opad (%)
100
114,4
115,2
159,1

przep³yw (%)
100
77,5
181,9
283,0

W przypadku Strugi Jarcewskiej stwierdzono, ¿e we wszystkich miesi¹cach wskanik odp³ywu by³ kilkunastokrotnie wy¿szy w stosunku do miesiêcznych sum opadów atmosferycznych (tab. 3). Maksymalne zró¿nicowanie
wyst¹pi³o w marcu 1982 (ró¿nica 838,2 mm) i w maju 1994 roku (ró¿nica
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819,7 mm). Tak wysoka wartoæ tego wskanika wiadczy o dominacji wód
obcych w ca³kowitym odp³ywie rzeki. Z niepublikowanych danych WIO
w Bydgoszczy wynika, ¿e do strugi odprowadzano w 1994 roku 8500 m3·d-1.
W 1994 roku wykonano 12 pomiarów natê¿enia przep³ywu strugi poni¿ej
oczyszczalni w Chojnicach. Zak³adaj¹c, ¿e dop³yw cieków w ci¹gu roku ulega
niewielkim zmianom, udzia³ przep³ywu naturalnego w przep³ywie rzeczywistym waha³ siê w 1994 roku od 61,4% w lipcu do 96,8% w marcu (tab. 4).
Tab. 3. rednie, miesiêczne odp³ywy Strugi Jarcewskiej w Chojnicach (7,2 km)
(wg niepublikowanych danych WIO w Bydgoszczy) oraz miesiêczne sumy opadów
atmosferycznych w Chojnicach (wg danych IMGW) w latach 1982 i 1994
Rok

Miesi¹c

Przep³yw (m3·s-1)
Chojnice
0,10
0,09
0,36
0,10
0,08
0,05
0,11
0,04
0,10
0,13
0,10
0,11
0,114
0,052
0,080
0,102
0,097
0,366
0,126
0,077
0,119
0,031
0,108
0,106
0,083
0,112

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
rednia
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
rednia

1982

1994

Wskanik odp³ywu
(mm)
Chojnice
236,8
213,2
852,6
236,8
189,5
118,4
260,5
94,7
236,8
307,9
236,8
260,5
270,4
123,2
189,5
241,6
229,7
866,8
298,4
182,4
281,8
72,2
255,8
251,1
196,6
265,8

Opady (mm)
38,0
4,8
14,4
11,4
26,0
84,7
24,8
28,5
4,8
21,2
17,6
33,8
25,8
88,3
16,1
102,6
21,7
47,1
30,9
12,0
36,5
70,3
41,0
41,3
79,6
49,0

Tab. 4. Procentowy udzia³ cieków w rzeczywistym przep³ywie Strugi Jarcewskiej
w Chojnicach (7,2 km) w 1994 roku, na podstawie pomiarów WIO w Bydgoszczy
XI
22,3

XII
14,5

I
11,3

II
11,9

III
3,2

IV
9,2

V
15,0

VI
9,7

VII
38,6

VIII
10,7

IX
10,9

X
13,9
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Wnioski
Uzyskane wyniki badañ wskazuj¹, ¿e dorzecze Brdy jest obszarem zasobnym w wodê i charakteryzuje siê bardzo zró¿nicowanymi warunkami hydrologicznymi. Najwiêksza zmiennoæ odp³ywu cechuje dop³ywy Brdy. Ekstremalnie wysoki odp³yw stwierdzono w przypadku Kulawy. redni roczny odp³yw jednostkowy w 1998 roku wyniós³ 71,2 dm3·s-1·km-2, natomiast w 1991
roku, charakteryzuj¹cym siê bardzo nisk¹ sum¹ opadów rocznych, wyniós³
39,0 dm3·s-1·km-2, co jest wynikiem intensywnego zasilania podziemnego. Pod
tym wzglêdem zlewnia Kulawy nale¿y niew¹tpliwie do najciekawszych obszarów w dorzeczu Brdy.
Najbardziej widoczne antropogeniczne przekszta³cenia odp³ywu stwierdzono w przypadku niewielkich, zurbanizowanych zlewni Strugi Jarcewskiej
i strugi Kicz. cieki odprowadzane do ich wód stanowi¹ 80,0% SNQ Strugi
Jarcewskiej i 15,7% SNQ strugi Kicz. Wskaniki odp³ywu obydwu rzek s¹
kilkadziesi¹t razy wy¿sze, ni¿ wynika³oby to z wielkoci opadów atmosferycznych, co wskazuje na dominacjê wód obcych w ca³kowitym odp³ywie.
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Przyrodnicze znaczenie dolin rzecznych
i ich miejsce w systemie obszarów chronionych
województwa lubelskiego

Natural significance of river valleys and their place in protected areas system of Lublin District

ABSTRACT: The article presents the role, function and significance of rivers
valleys and their protection in Lublin District. Protected area contents 22.8%
of the total area of Lublin District. There are 33.4% of the length of regional
river network on this area. Neither of largest river valley is not protected as
a whole. The Wieprz, main river of the region, is protected in 14 sections.
The Huczwa, the Krzna and the Tymienica rivers valleys, arent almost
legally protected. It is necessary to complete ecological network by addition
of numerous parts of the natural valuable rivers valley.
S£OWA KLUCZOWE: obszary chronione, doliny rzeczne, województwo lubelskie.
KEY WORDS: protected areas, rivers valleys, Lublin District.

Wprowadzenie
Dolina rzeczna jest pojêciem szerokim. Oznacza zarówno formê rzeby terenu powsta³¹ w wyniku dzia³alnoci wód p³yn¹cych, okrelony typ rodowiska przyrodniczego o swoistych cechach fizycznych, biologicznych i przestrzennych, jak i z³o¿ony uk³ad ekologiczny, odznaczaj¹cy siê wyran¹ strefowoci¹,
w którym procesy przyrodnicze czêsto modyfikowane s¹ czynnikami antropogenicznymi oddzia³ywuj¹cymi nie tylko w obrêbie samej doliny, lecz równie¿
poza ni¹. Przebieg ró¿norodnych procesów w dolinach jest odzwierciedleniem
ca³okszta³tu zjawisk przyrodniczych, jakie zachodz¹ w obrêbie zlewni. Czas
reakcji dolin rzecznych na zmiany zachodz¹ce w zlewniach jest silnie zró¿nicowany. Zale¿y on od cech fizjograficznych zlewni, jej wielkoci, stopnia antropogenizacji rodowiska. Analizuj¹c funkcjonowanie i znaczenie dolin rzecznych, trudno zatem oddzieliæ zarówno dolinê od rzeki, jak i od zlewni stanowi¹cej naturaln¹ jednostkê przyrodnicz¹, w której nastêpuje obieg materii
i energii. W funkcjonowaniu rodowiska doliny rzeczne pe³ni¹ wa¿n¹ rolê ³¹cz-
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nika miêdzy górn¹ a doln¹ czêci¹ zlewni. Nie nale¿y jednak zapominaæ, ¿e
s¹ one form¹ integraln¹ równie¿ w swoim przekroju poprzecznym, a rzeka
stanowi¹ca o doliny nie powinna byæ barier¹.
Przyrodnicze znaczenie dolin rzecznych
Doliny rzeczne pe³ni¹ niezwykle istotn¹ rolê w funkcjonowaniu rodowiska przyrodniczego. Wynika to z ogromnego znaczenia wody dla ¿ycia oraz
dynamiki procesów uruchamianych jej obiegiem na powierzchni oraz w pod³o¿u. Krajobrazy dolin rzecznych ukszta³towa³y siê zarówno pod wp³ywem
cech pod³o¿a, na którym tworzy³a siê dolina, jak i charakteru oraz re¿imu
samej rzeki, uwarunkowanych szeregiem czynników klimatycznych, biocenotycznych oraz antropogenicznych (Kasprzak 1996). Doliny rzeczne s¹ wa¿nymi drogami przep³ywu materii i energii. S¹ to formy dla przep³ywaj¹cych
wód powierzchniowych, materia³u skalnego i organicznego, stanowi¹ce ³¹czniki dolnej i górnej czêci zlewni. W ich obrêbie w zale¿noci od stanu wód ich
energii i spadku doliny odbywa siê transport zawiesiny, ró¿nofrakcyjnego
materia³u mineralnego i organicznego. Doliny g³ówne s¹ miejscem osadzania
siê materia³u wynoszonego z dolin bocznych, dróg biegn¹cych prostopadle do
osi, zw³aszcza w obszarach wylesionych i zajêtych przez grunty orne. Tu nastêpuje równie¿ transport materia³u i w zale¿noci od lokalnych warunków
jego akumulacja (German 1998).
Wa¿na jest rola dolin w kszta³towaniu klimatu. Stanowi¹ one miejsca przemieszczania siê mas powietrza, w warunkach lokalnych wp³ywaj¹ na kierunek wiatrów w strefie przypowierzchniowej, a w stabilnych sytuacjach pogodowych s¹ miejscem tworzenia siê zastoisk ch³odnych mas powietrza (na skutek inwersji temperatur). Mezoklimat den dolin z punktu widzenia osadnictwa jest niekorzystny. Wyró¿nia siê du¿ymi dobowymi amplitudami temperatury powietrza, wysokim uwilgotnieniem, czêstym zaleganiem mgie³. Korzystniejsze warunki, chocia¿ uzale¿nione równie¿ od ekspozycji, panuj¹ na
zboczach dolin.
Ogromna jest równie¿ rola dolin rzecznych w obiegu wody. S¹ one obszarem szybko reaguj¹cym na zmiany zasilania powierzchniowego i podziemnego oraz stany wód w rzece. Doliny rzeczne nieprzekszta³cone budowlami hydrotechnicznymi w okresach wysokich stanów wód oraz wezbrañ pe³ni¹ wa¿n¹ funkcjê retencyjn¹.
Doliny rzeczne wyró¿niaj¹ siê du¿¹ ró¿norodnoci¹ siedlisk, zarówno w samym korycie rzeki, na terasach zalewowych, jak i na zboczach, oraz wyranym strefowym uk³adem elementów rodowiska przyrodniczego, uwarunkowanym specyficzn¹ konfiguracj¹ terenu ukszta³towan¹ w wyniku procesów
erozji i sedymentacji. Szczególne znaczenie biologiczne maj¹ specyficzne sied-
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liska, nieistniej¹ce poza rzek¹ i dolin¹, do których przystosowa³y siê liczne
organizmy. Takimi siedliskami s¹ przede wszystkim ³êgi cechuj¹ce siê wysok¹ ¿yznoci¹ i aktywnoci¹ mikrobiologiczn¹, namuliska, piaszczyska okresowo zalewane i ods³aniane, wyspy, ród³a i ródliska, urwiste, strome brzegi
lub zbocza dolin (Olaczek 2000). Dla dolin charakterystyczne jest równie¿
s¹siedztwo siedlisk o kontrastuj¹cych warunkach ekologicznych i czêste ich
zmiany.
Zarysowane powy¿ej znaczenie przyrodnicze dolin rzecznych uzmys³awia
potrzebê ich ochrony jako niezwykle cennych obszarów o du¿ej ró¿norodnoci
biologicznej i istotnej roli w funkcjonowaniu ca³ego systemu rodowiska przyrodniczego. Jest to zagadnienie wa¿ne i wymagaj¹ce pilnych dzia³añ, gdy¿
doliny rzeczne, bêd¹c od zarania dziejów atrakcyjne dla cz³owieka, zosta³y
w du¿ej mierze zasiedlone i przekszta³cone, stanowi¹ nadal obszar silnej antropopresji. Du¿e zmiany zasz³y zw³aszcza w fizjocenozach dolin rzecznych,
maj¹cych wyj¹tkowe znaczenie dla krajobrazu. Likwidacja lasów i zaroli ³êgowych, obwa³owania i regulacje koryt rzecznych, zanieczyszczenia wód, a tak¿e du¿e zmiany u¿ytkowania gruntów i rozwój przemys³u, nawet w odleg³ych
czêciach zlewni i ca³ych dorzeczy, wp³ynê³y na ich funkcjonowanie.
Omówienie miejsca dolin rzecznych w systemie obszarów chronionych
województwa lubelskiego warto poprzedziæ analiz¹ ich roli w systemie krajowym.
Doliny rzeczne w systemie obszarów chronionych w Polsce
Doliny rzeczne na obszarze Polski s¹ przekszta³cone w znacznie mniejszym stopniu ni¿ w Europie Zachodniej. Wyranie na ogó³ wyodrêbniaj¹ siê
w morfologii, charakteryzuj¹ siê du¿¹ bioró¿norodnoci¹, zarówno na poziomie gatunków, jak i ekosystemów, stanowi¹ wa¿ne szlaki rozprzestrzeniania
siê rolin i zwierz¹t. Te cechy dolin kwalifikuj¹ je do objêcia ich ochron¹.
Przez wiele lat nie by³y one jednak przedmiotem wiêkszego zainteresowania
w dzia³alnoci ochroniarskiej. Do po³owy lat siedemdziesi¹tych fragmentarycznie chronione by³y torfowiska, lasy ³êgowe i stanowiska rzadkich rolin.
Jednym z pierwszych rezerwatów rzecznych by³ utworzony w 1961 r. rezerwat Rzeka Drwêca chroni¹cy rodowisko wodne i ryby w nim bytuj¹ce,
a pierwszym parkiem krajobrazowym, zwi¹zanym g³ównie z dolin¹ rzeki, Za³êczañski Park Krajobrazowy utworzony w 1978 r. (Gacka-Grzesikiewicz 2001).
Od 1991 r., gdy ustawa o ochronie przyrody wprowadzi³a mo¿liwoæ powo³ywania wieloprzestrzennych form ochrony przyrody, takich jak parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu, zaistnia³a mo¿liwoæ tworzenia
systemów obszarów chronionych, pozwalaj¹cych na zachowanie ci¹g³oci przestrzennej terenów o du¿ych walorach przyrodniczych. Walory ma³o zmienio-
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nych odcinków dolin rzecznych pozwoli³y na w³¹czenie ich do tworzonej sieci
obszarów prawnie chronionych, w tym równie¿ ustanowienie nowych parków
narodowych. Sporód omiu parków narodowych utworzonych w Polsce od
1990 r. szeæ obejmuje rozleg³e obszary podmok³ych dolin rzek, w tym cztery:
Biebrzañski (utworzony w 1993 r.), Drawieñski (1990 r.), Narwiañski (1996 r.)
i Ujcie Warty (2001 r.), wziê³y swoje nazwy od rzek, co podkrela jeszcze
bardziej rolê rzek i wytworzonych przez nie dolin w funkcjonowaniu rodowiska na ich obszarze. Wiele cennych przyrodniczo dolin rzecznych objête zosta³o ochron¹ równie¿ jako parki krajobrazowe (np. Nadnidziañski, Popradzki, Drawski, Dolina S³upi) i obszary chronionego krajobrazu (np. Nadnotecki
OCK, OCK Dolina Narwi, OCK Dolina Rzeki Pas³êki) (Polska. Mapa 2001;
Polska. Natura 2004).
Znaczenie ochrony dolin rzecznych wzros³o po ratyfikowaniu przez Polskê
szeregu konwencji miêdzynarodowych, takich jak Konwencja Ramsarska
(1971) dotycz¹ca ochrony obszarów wodno-b³otnych, Konwencja Boñska (1979)
o ochronie wêdrownych gatunków zwierz¹t, Konwencja Berneñska (1979)
o ochronie dzikiej europejskiej fauny i flory oraz ich siedlisk naturalnych,
Konwencja o ró¿norodnoci biologicznej (1992) (Weigle 2002). Du¿¹ rolê w podjêciu inicjatyw zwi¹zanych z ochron¹ dolin mia³o równie¿ w³¹czenie siê Polski w prace nad europejskim systemem ochrony przyrody. Jedn¹ z najwa¿niejszych inicjatyw by³o Stworzenie Paneuropejskiej Strategii Ró¿norodnoci
Biologicznej (1995), w której sformu³owano zadania zmierzaj¹ce do usuniêcia
skutków dzia³alnoci cz³owieka, przyczyniaj¹cej siê do degradacji dolin rzecznych, zanieczyszczenia wód oraz zak³ócenia stosunków wodnych. W ramach
tej inicjatywy rozpoczêto prace nad stworzeniem sieci PEEN  wzajemnie
powi¹zanych ze sob¹ obszarów chronionych Europy, w których doliny du¿ych
rzek stanowi³y wa¿ne ogniwa.
Inn¹ istotn¹ dla ochrony dolin inicjatyw¹ by³o stworzenie europejskiej sieci
ekologicznej ECONET, maj¹cej w za³o¿eniu wzajemne powi¹zanie ze sob¹ sieci
obszarów chronionych pañstw europejskich dla zapewnienia stabilnoci i trwa³oci funkcjonowania rodowiska. Opracowana koncepcja krajowej sieci ekologicznej dla Polski ECONETPolska uzupe³ni³a sieæ obszarów prawnie chronionych, m.in. przez szereg korytarzy ekologicznych w dolinach rzek. W sieci tej
ochron¹ objête zosta³o 46% terytorium Polski, w tym doliny wszystkich du¿ych
rzek od róde³ po ujcie (Strategia 1998). Niestety, zaniechano prac nad wdro¿eniem tej koncepcji, kieruj¹c uwagê na tworzenie sieci wspólnotowej Natura
2000, której powo³anie wynika z podpisania traktatu akcesyjnego.
System Natura 2000 ma chroniæ najcenniejsze w skali wspólnoty siedliska
rolin i zwierz¹t. Wród siedlisk wymienionych w za³¹cznikach do Dyrektywy Siedliskowej i Ptasiej, szczegó³owo okrelaj¹cej zakres ochrony, znalaz³y
siê m.in. muliste brzegi rzek, starorzecza, p³ytkie ujcia rzek, lasy ³êgowe,
nadrzeczne zarola wierzbowe oraz szereg gatunków rolin i zwierz¹t, zw³aszcza ptaków, których istnienie zwi¹zane jest z dolinami rzek.

Przyrodnicze znaczenie dolin rzecznych i ich miejsce w systemie obszarów...

299

Z powodu ograniczonej dostêpnoci danych trudno precyzyjnie okreliæ,
jaki procent powierzchni dolin rzecznych objêtych jest ochron¹ w ró¿nych koncepcjach sieci ekologicznych. Dla zobrazowania zjawiska w skali kraju mo¿na
podaæ wyniki pomiarów dokonanych w oparciu o dostêpne materia³y kartograficzne na mapach w skali 1:75 000, w których okrelono odcinek d³ugoci
rzek objêtych ró¿nymi formami ochrony (tab. 1). Z zestawienia wynika, ¿e
doliny du¿ych rzek Polski niemal w ca³oci chronione s¹ jedynie wed³ug koncepcji ECONETPL.
Tab. 1. D³ugoæ dolin rzecznych objêtych ochron¹ w ESOCH, Sieci ECONET i Natura
2000
% d³ugoci
rzeki
objêty
ochron¹
jednostronnie
Wis³a
Odra
Warta
Narew
Bug

34
38
8
21
33

ESOCH
% d³ugoci
rzeki
objêty
ochron¹
obustronnie
22,5
11
38,5
53
36

%
d³ugoci
rzeki
nieobjêty
ochron¹
43,2
51
53,5
26
31

% d³ugoci
rzeki
objêty
ochron¹
jednostronnie

Natura 2000
% d³ugo% d³uci rzeki
goci
nieobjêty
rzeki
ochron¹
objêty
ochron¹
obustronnie

0
56
44
16
16,5(+40)* 67,5 (27,5)*
0
40
60
3 (+32)*
48
49 (17)*
50,5
44,5
5

%
d³ugoci
rzeki
objêty
ochron¹
jednostronnie
0
25
0
0
35

ECONET
%
% d³ud³ugoci
goci
rzeki
rzeki
objêty
nieobochrojêty
n¹
ochroobun¹
stronnie
100
75
100
100
55

* Oznacza d³ugoæ z uwzglêdnieniem propozycji organizacji pozarz¹dowych.
Opracowanie w³asne na podstawie: Obszary chronione 2001; Polska Natura 2000
Strategia 1998, z uzupe³nieniami.

0
0
0
0
10

2004;

Problematyka ochrony dolin rzecznych znalaz³a swoje odzwierciedlenie
w opracowanym w latach 19992000 przez Instytut Ochrony rodowiska Programie ochrony dolin rzecznych w Polsce (Gacka-Grzesikiewicz, Cichocki 2001).
Koncepcja nawi¹zywa³a do zaleceñ Ramowej Dyrektywy Wodnej (Dyrektywa
2000/60/WE Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 23 padziernika 2000 r.)
i wspomnianych Dyrektyw Siedliskowej i Ptasiej oraz koncepcji zachowania
ci¹g³oci chronionej przestrzeni dolin rzecznych. Wskazano w niej do ochrony
77 ró¿nej d³ugoci odcinków (21 jako parki krajobrazowe i 56 jako obszary chronionego krajobrazu). Koncepcja ta nie zosta³a wdro¿ona, ale czêæ wskazanych
obszarów, na ogó³ w zmienionych granicach, objêto ochron¹ prawn¹.
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Ochrona dolin rzecznych województwa lubelskiego
Województwo lubelskie le¿y na miêdzyrzeczu Wis³y i Bugu. Przep³ywaj¹ca
przez obszar województwa lubelskiego Wis³a, tworz¹ca na znacznym odcinku
malowniczy prze³om przez wy¿yny, oraz jej najwiêkszy dop³yw Bug maj¹
charakter rzek granicznych. Za g³ówn¹ rzekê województwa lubelskiego uznaje siê Wieprz, prawy dop³yw Wis³y. Jest to najd³u¿sza rzeka województwa,
p³yn¹ca od róde³ do ujcia na jego obszarze. Powierzchnia dorzecza Wieprza
przewy¿sza zarówno powierzchniê dorzecza Bugu i jego lewobrze¿nych dop³ywów, jak i powierzchniê bezporedniej zlewni Wis³y i jej prawobrze¿nych
dop³ywów, ³¹cznie z powierzchni¹ czêci dorzecza Sanu, która obejmuje po³udniow¹ czêæ Roztocza i Wy¿yny Lubelskiej (tab. 2).
Tab. 2. Powierzchnia dorzeczy g³ównych rzek w województwie lubelskim
Nazwa dorzecza
Dorzecze Wis³y ³¹cznie z dop³ywami Sanu, bez dorzecza
Wieprza
Dorzecze Wieprza
Dorzecze Bugu z lewostronnymi
dop³ywami

Powierzchnia dorzecza na
obszarze województwa (km2)
5735

Udzia³ w powierzchni
województwa (%)
22,9

10415
8965

41,5
35,7

Program gospodarki wodnej województwa lubelskiego, 2003, Fundacja Ekspertyz Wodnych, Lublin.

Warunki kr¹¿enia wody na opisywanym obszarze s¹ zró¿nicowane i wp³ynê³y na ukszta³towanie siê specyficznego uk³adu sieci rzecznej. W zachodniej
i centralnej czêci Wy¿yny Lubelskiej i Roztocza sieæ dolin rzecznych jest bardzo s³abo rozwiniêta. Spotyka siê tu obszary najwiêkszych w skali Polski pustek wodnych, w których odleg³oæ do najbli¿szej rzeki lub zbiornika wodnego
przekracza 56 km. Najwiêksz¹ gêstoci¹ sieci wodnej charakteryzuj¹ siê natomiast czêæ pó³nocna województwa, zw³aszcza Polesie w obrêbie dwóch subregionów: Pojezierza £êczyñsko-W³odawskiego i Obni¿enia Dorohuskiego.
W dorzeczu Zielawy rednia medialna odleg³oæ od wody, wskanik jakim pos³u¿ono siê do okrelenia gêstoci sieci wodnej, wynosi zaledwie 280 m (Michalczyk, Wilgat 1998).
Wiele fragmentów dolin rzecznych znalaz³o siê w systemie obszarów chronionych województwa lubelskiego. Obejmuje on wed³ug statystyk GUS 22,8%
powierzchni województwa (Ochrona rodowiska 2006), a po wliczeniu powierzchni obszarów Natura 2000  33,1%. S¹ to zarówno doliny najwiêkszych
rzek Polski, jak i niewielkich rzek V lub VI rzêdu. W opisywanym systemie
rzadko ochronie prawnej podlegaj¹ doliny rzeczne na ca³ej d³ugoci. W wielu
przypadkach poza granicami wyznaczonych obszarów znalaz³y siê odcinki dolin
o du¿ych walorach przyrodniczych i znaczeniu ekologicznym. Przyczyn¹ tego
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by³a wieloetapowoæ tworzenia systemu w warunkach ró¿nych podzia³ów
administracyjnych i przyjmowanie ró¿nych koncepcji ochrony.
Zachowanie spójnoci ekologicznej sytemu mo¿liwe jest przy opracowaniu
systemu obszarów chronionych dla wiêkszych powierzchni. Jest to zadanie
trudne, ale mo¿liwe do wykonania. Dobrym przyk³adem jest po³udniowo-zachodnia czêæ obecnego województwa lubelskiego, gdzie utworzono sieæ obszarów chronionych dawnego województwa lubelskiego w oparciu o koncepcjê wypracowan¹ przez zespó³ pod kierownictwem prof. T. Wilgata (System
obszarów 1992). W systemie tym doliny rzek, jako osnowy parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu, odegra³y bardzo du¿¹ rolê.
Ochron¹ objêto ca³¹ dolinê Wis³y w jej prze³omie przez wy¿yny, niemal ca³¹
dolinê Wy¿nicy i Chodelki, pradolinê Wieprza oraz jego prze³om w okolicach
£êcznej, górne odcinki Gie³czwi i jej dop³ywów. W koncepcji tej bardzo wa¿ne
dla funkcjonowania rodowiska przyrodniczego, a pozostaj¹ce poza obszarami parków i obszarów chronionego krajobrazu, doliny Wieprza i dolnej Tymienicy, Bystrzycy, Ciemiêgi i Gie³czwi uzyska³y status korytarzy ekologicznych. £¹czy³y one w naturalny sposób w spójn¹ ca³oæ poszczególne elementy
systemu. By³o to wówczas rozwi¹zanie nowatorskie i chocia¿ korytarze nie
posiada³y umocowañ prawnych, ich wskazanie by³o wa¿ne dla tworzenia póniejszych koncepcji przestrzennego zagospodarowania województwa.
Za podstawê oceny roli dolin rzecznych w istniej¹cym systemie obszarów
chronionych województwa lubelskiego na potrzeby tego opracowania przyjêto
d³ugoæ odcinków rzek na obszarach objêtych ochron¹ prawn¹. Jest to pewne
uproszczenie, ale wynika³o z braku materia³ów kartograficznych umo¿liwiaj¹cych w tej skali wyró¿nienie powierzchni dolin rzecznych. Uwzglêdniono
wszystkie wa¿niejsze rzeki województwa podlegaj¹ce monitoringowi wód powierzchniowych prowadzonemu przez WIO w Lublinie oraz mniejsze rzeki
ujête w materiale kartograficznym udostêpnionym przez BPP w Lublinie.
Materia³y te poddano analizie komputerowej w programie Arc View. Otrzymane w wyniku analizy zestawienie d³ugoci rzek w systemie obszarów chronionych prezentuje tabela 3.
Z zestawienia wynika, i¿ obszary chronionego krajobrazu s¹ elementem
systemu obszarów chronionych, który obejmuje najwiêkszy odsetek (ponad
13%) d³ugoci rzek województwa. Niewiele mniejsz¹ d³ugoæ maj¹ rzeki w wyznaczonych ostojach ptasich (11,1%). Na parki krajobrazowe przypada 9,3%,
ale wraz z otulinami jest to prawie 17%. Poza obszarami chronionymi znalaz³o siê prawie 70% d³ugoci rzek województwa.
W omawianym systemie zwraca uwagê znaczna fragmentacja dolin. ¯adna z du¿ych rzek regionu, ³¹cznie z Wis³¹ i Bugiem, nie jest chroniona na
ca³ej swojej d³ugoci. W wietle przeprowadzonej analizy g³ówna rzeka województwa, jak¹ jest Wieprz (303 km), objêta jest ochron¹ a¿ w 14 odcinkach
o ró¿nej randze ochrony, w tym: 24,6 km znajduje siê w parku narodowym
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Tab. 3. Rzeki w systemie obszarów chronionych województwa lubelskiego
Forma ochrony
Parki narodowe
Otuliny parków
narodowych
Parki krajobrazowe
Otuliny parków
krajobrazowych
Obszary chronionego
krajobrazu
Ostoje ptasie
Ostoje siedliskowe

D³ugoæ
rzek w km
55,1

rednia d³ugoæ
rzek w km·km-2
3,0

Odsetek d³ugoci rzek w stosunku
do d³ugoci rzek w województwie
0,6

112,5

0,2

1,3

773,8

3.2

9,3

714

0,3

8,6

1103

3.6

13,6

920,6
141,9

0,5
0,4

11,1
1,7

Opracowanie w³asne na podstawie materia³ów Biura Planowania Przestrzennego w Lublinie z uzupe³nieniami.

i otulinie, 51,5 km w parkach krajobrazowych, 32,7 km w otulinach parków
krajobrazowych, 104,5 km w obszarach chronionego krajobrazu. Ostoje siedliskowe i ptasie w dolinie Wieprza, obejmuj¹ce odcinek 23,6 km, nie powiêkszaj¹ tej wartoci, gdy¿ znajduj¹ siê na obszarze wymienionych form ochrony. Do rzek w ca³oci le¿¹cych w obszarach chronionych nale¿¹ ma³e rzeki
roztoczañskie: Niepryszka, Sopot, Szum i rzeki PK Lasów Janowskich: Rakowa, Branew, Bia³ka.
Istniej¹cy system obszarów chronionych województwa pomija zatem wiele
wartociowych przyrodniczo odcinków dolin. W czêci po³udniowej obszaru
poza jego zasiêgiem znalaz³o siê niemal cale dorzecze Huczwy. W czêci pó³nocnej s¹ to znaczna czêæ rzek systemu Krzny i Tymienicy.
Podsumowanie
Doliny rzeczne nale¿¹ do najcenniejszych typów rodowiska odznaczaj¹cych siê swoist¹ fizjonomi¹, specyfik¹ zachodz¹cych procesów, du¿¹ bio- i georó¿norodnoci¹. W funkcjonowaniu rodowiska odgrywaj¹ one niezwykle
wa¿n¹ rolê tranzytow¹. W³anie ta cecha powoduje, ¿e pe³ni¹ wa¿n¹ rolê ³¹czenia obszarów najcenniejszych przyrodniczo w spójny system ekologiczny.
Na obszarze województwa lubelskiego po³o¿onego na styku ró¿nych krain geograficznych i przyrodniczych znaczenie dolin rzecznych jako dróg migracji
wydatnie wzrasta. Poza funkcjami ekologicznymi doliny rzeczne, zw³aszcza
wy¿ynnej czêci województwa, odznaczaj¹ siê wysokimi, a nawet wybitnymi
w skali kraju i Europy walorami krajobrazowymi. S¹ coraz czêciej miejscami wypoczynku i edukacji. Stan prawnej ochrony w województwie lubelskim,
chocia¿ obejmuje wiele cennych przyrodniczo fragmentów dolin, nie odzwierciedla ich znacz¹cej roli w funkcjonowaniu rodowiska geograficznego. Wiele
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odcinków dolin nie jest w³¹czonych w system obszarów chronionych. Chronione s¹ one jednostronnie lub te¿ ranga obszaru, jaki ustanowiono, nie zapewnia wystarczaj¹cego stopnia ochrony. Dla wzmocnienia systemu ekologicznego i prawid³owego jego funkcjonowania sieæ obszarów chronionych wymaga uzupe³nieñ.
W podejmowaniu dzia³añ na rzecz ochrony nale¿y jednak uwzglêdniaæ fakt,
¿e doliny rzeczne Lubelszczyzny by³y i s¹ nadal atrakcyjne dla osadnictwa
i gospodarki. Zosta³y one w du¿ej mierze przekszta³cone i nadal bêd¹ podlegaæ antropopresji. Istot¹ ochrony, poza koniecznym wyznaczeniem obszarów
chronionych, ustanowieniem rozs¹dnych zasad gospodarowania na ich obszarze i ich przestrzeganiem, jest równie¿ kszta³towanie w szerokich krêgach
spo³eczeñstwa wiadomoci i w³aciwych postaw wobec rodowiska przyrodniczego, w szczególnoci tak cennego w skali regionu komponentu, jakim s¹
wody.
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Przemiany stosunków wodnych na obszarze
Niziny Wielkopolskiej do koñca XVIII wieku
zwi¹zane z antropopresj¹
Human-related changes in water conditions in the Wielkopolska Lowland by the end
of the 18th century

Abstract: Over the study period, intensive changes had occurred in the
natural environment of the Wielkopolska Lowland resulting also in the
transformation of its water conditions. Human activities that had the greatest
impact as being of relatively permanent nature include deforestation and
turning meadows into arable land. The regularisation of rivers for the
purposes of water mills or navigation had a local character and affected the
water conditions only as long as the mills operated. After they had fallen
into ruin, the streams usually reverted to the state from before their
construction. The drainage of waterlogged areas and the construction of fish
ponds had a similar effect. The regularisation of the Warta river for navigation
purposes, while undertaken several times in the study period, had not
produced significant changes in the course of its channel. Thus, it can be
assumed that at the close of the 18th century there were extensive areas in
the Wielkopolska Lowland relatively little transformed by man. This
especially concerned river valleys and wetlands. The greatest changes had
occurred in major towns and adjacent areas.
S£OWA KLUCZOWE: Nizina Wielkopolska, antropopresja, gospodarka wodna,
prace odwodnieniowe, m³yny wodne.
KEY WORDS: Wielkopolska Lowland, anthropopressure, water management,
drainage works, water mills.

Najdawniejsze przekazy i kroniki przedstawiaj¹ Nizinê Wielkopolsk¹ jako
krainê lesist¹ i bagnist¹, trudn¹ do przebycia. Jak pisa³ Szajnocha (1969),
...Lesistoæ przewa¿a³a w wy¿szej, górzystej Ma³opolsce, ni¿sza jeziorzysta
Wielkopolska tonê³a w wodach. Liczne s¹ równie¿ wzmianki ród³owe o budowie przez te tereny podmok³e grobli, nasypów komunikacyjnych i mostów
celem utrzymania komunikacji miêdzy miastami, jak równie¿ rowów i kana³ów  ...ku osuszeniu moczarów r¿niêto szerokie rowy pó³milowej d³ugoci.
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Rozleg³e przestrzenie umiano utwierdziæ [...] olbrzymim ³añcuchem rowów
spajaj¹cych jeziora odleg³e. Co Polacy ko³o Drezdenka naturalnym ramieniem Noteci zwali, to by³o tylko ogromnym æwieræmilowym przekopem. Starodawnym ³o¿yskom rzek nadawano dogodniejszy kierunek, obracaj¹c dawne koryto w rybn¹ niecieczê (ibidem).
Potwierdzeniem du¿ego zawodnienia obszaru Wielkopolski jest równie¿
ogromny tam zasiêg gleb hydrogenicznych, a wiêc powsta³ych w warunkach
silnego uwilgotnienia. Stanowi³y je: gleby torfowe, murszowo-torfowe, murszowo-mineralne, mady, mu³owo-torfowe i czarne ziemie. Zajmuj¹ one na
obszarze Niziny Wielkopolskiej 22,5%. Wartoæ tê uzyskano zarówno z planimetrowania ich powierzchni na mapach glebowych Polski w skali 1:100 000,
jak równie¿ i z danych statystycznych, obejmuj¹cych udzia³ tych gleb w poszczególnych jednostkach administracyjnych (Kuczyñska 1995).
Badania archeologiczne prowadzone w dolinie Obry (Kurnatowski 1968)
i w dolinie Warty w Poznaniu w obrêbie Ostrowa Tumskiego (Hensel 1959
1974) wykaza³y, ¿e poziom wód powierzchniowych, jak i podziemnych, wystêpowa³ wtedy przynajmniej o 1 metr ni¿ej od obecnego, pomimo znacznie wiêkszej iloci opadów atmosferycznych. Jednak wysokie wartoci ewapotranspiracji, zwi¹zane z pokryciem obszaru Niziny Wielkopolskiej przez lasy mieszane, powodowa³y, ¿e nap³yw wód z obszarów wysoczyznowych do dolin rzecznych by³ stosunkowo niedu¿y. Wed³ug szacunkowych obliczeñ lasy, bagna
i wody powierzchniowe zajmowa³y jeszcze w X wieku od 70 do 80% powierzchni.
Domniemywaæ równie¿ mo¿na, ¿e i przep³ywy w rzekach by³y nieco ni¿sze
lub zbli¿one do obecnych (Rotnicki 1991).
Badania Kurnatowskiego (1968, 1975) wykaza³y, ¿e do oko³o X wieku wp³yw
dzia³alnoci gospodarczej cz³owieka na przemiany rodowiskowe w Wielkopolsce by³ stosunkowo niewielki i nie obejmowa³ wiêcej ni¿ 10% obszaru, skupiaj¹c siê g³ównie na obszarach dolin rzecznych. Zasiedleniu i eksploatacji
dolin rzecznych sprzyja³a ³atwa uprawa gleb aluwialnych, wykszta³conych
najczêciej na piaskach wycielaj¹cych dna dolin rzecznych, u¿ynianych ponadto corocznymi zalewami powodziowymi, oraz mniejszy wtedy stan ich zabagnienia. Odlesienie i wprowadzenie na obszarach dolin rzecznych uprawy
ugorowej spowodowa³o szybkie wyja³owienie gleb aluwialnych, na co wskazuje stosunkowo krótki czas trwania poszczególnych osad, najczêciej 100
150 lat (Kurnatowski 1975). Po wyeksploatowaniu obszarów dolinnych przez
to wczesnoredniowieczne rolnictwo rozpoczyna siê proces ich porzucania
i przenoszenia siê na obszary wysoczyznowe, tym bardziej ¿e w wyniku wzrostu, wtedy uwilgotnienia klimatu, zwiêkszy³a siê iloæ wód w dolinach rzecznych i zabagnienie. Przy koñcu XIII wieku obszary dolin by³y ju¿ przez rolnictwo porzucone, u¿ytkowane najwy¿ej jako pastwiska.
Tak wiêc od X wieku rozpoczyna siê na wiêksz¹ skalê proces adaptacji
obszarów wysoczyznowych dla potrzeb rolnictwa, g³ównie poprzez ich wylesia-
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nie. Zaczê³y siê tworzyæ obszary rolnicze, przekraczaj¹ce niekiedy powierzchniê 500 km2. Wczeniejsza, wielostronna eksploatacja rodowiska przyrodniczego, obejmuj¹ca: zbieractwo, pasterstwo, ³owiectwo, rybactwo, rolnictwo
i ogrodnictwo, zast¹piona zosta³a jednostronnym jego u¿ytkowaniem, g³ównie przez rolnictwo. Preferowano g³ównie uprawy zbo¿owe, niewymagaj¹ce
pielêgnacji pomiêdzy siewem a zbiorem (ibidem).
Rozwój osadnictwa w redniowieczu zmusza³ do podjêcia intensywnych
prac zwi¹zanych z pozyskaniem nowych terenów dla rolnictwa. Wi¹za³o siê
to g³ównie z wylesianiem obszarów wysoczyznowych. Pocz¹tkowo wylesianie
wi¹za³o siê z zamian¹ tych obszarów na grunty orne oraz z potrzebami osadnictwa wiejskiego. Wed³ug B³aszyka (1974), w koñcu XIV wieku area³ gruntów uprawnych wynosi³ zaledwie 18% ogólnego obszaru historycznej Wielkopolski, natomiast lasy, zdaniem H³ady³owicza (1932), zajmowa³y 50,5% tej
powierzchni. Najwiêksze powierzchnie lasów i bagien wystêpowa³y w XIV
wieku na terenie powiatów: ostrzeszowskiego (64,4% ogólnej powierzchni),
nakielskiego (63,7%), bydgoskiego (63,4%) i wschowskiego (62,4%), najmniejszy ich obszar posiada³y powiaty: pyzdrski (37,3%), gnienieñski (38,4%),
kruszwicki (39,4%) i kcyñski (43,0%).
Od XV wieku drewno i jego przetwory sta³y siê poszukiwanymi towarami,
a w XVI wieku rozpoczê³a siê dobra koniunktura na polskie zbo¿e eksportowane do zachodniej Europy. Efektem tego by³a intensyfikacja wyrêbów lenych i gwa³towne zmniejszanie siê powierzchni lasów. Ponadto nastêpowa³a
przebudowa sk³adu gatunkowego drzew w czasie kolejnych powrotów lasów
na tereny porzucane przez rolnictwo. By³y one przede wszystkim ubo¿sze
gatunkowo i charakteryzowa³y siê mniejsz¹ ewapotranspiracj¹. Pod koniec
XVI wieku lasy w Wielkopolsce zajmowa³y ju¿ tylko 40,9%. Na obszarze powiatu ostrzeszowskiego zajmowa³y one 56,1% powierzchni, nakielskiego 46,1%,
bydgoskiego 55,9% i wschowskiego 53,4%, podczas gdy w powiecie pyzdrskim
28,1%, gnienieñskim 28,4%, kruszwickim 33,6% i kcyñskim 30,5%. Nadal
jednak wystêpowa³y rozleg³e powierzchnie lene, szczególnie w pó³nocnej i zachodniej czêci jej obszaru.
Pod koniec XVIII wieku lasy i bagna zajmowa³y na terenie 11 powiatów
Wielkopolski 30,7% ogólnej ich powierzchni, maj¹c swój najwiêkszy udzia³
w powiatach: bydgoskim, ostrzeszowskim, poznañskim i nakielskim (odpowiednio: 45,4%, 38,9%, 38,6% i 30,1%), najmniejszy za: 19,4% w powiecie
gnienieñskim, 20,5% pyzdrskim oraz 27,1% w powiecie kcyñskim (ibidem).
Intensywne wylesienia znacznych obszarów wysoczyznowych spowodowa³y istotne zmiany w ca³ym rodowisku przyrodniczym. Lasy bowiem pe³ni¹
rolê naturalnych regulatorów obiegu wody. Efektem wylesienia by³a zmiana
warunków obiegu wody i zmniejszenie zdolnoci infiltracyjnej gleb na tych
obszarach, co z kolei wp³ynê³o na wzrost sp³ywu powierzchniowego wód opadowych oraz na obni¿enie siê poziomu p³ytkich wód podziemnych na obsza-

Przemiany stosunków wodnych na obszarze Niziny Wielkopolskiej...

307

rach wysoczyznowych, nasili³o procesy erozji i akumulacji gleb oraz powodowa³o coraz wy¿sze wezbrania i pog³êbi³o oraz wyd³u¿y³o okresy ni¿ówek w rzekach. Od XII wieku, pomimo wzrostu uwilgotnienia klimatu, zaznaczy³ siê
proces przesuszania obszarów wysoczyznowych i wzrost uwilgotnienia obszarów dolinnych, w wyniku zwiêkszonego nap³ywu wody z obszarów wysoczyznowych. Przejawi³o siê to zabagnieniem obszarów dolinnych, podniesieniem
poziomu wody w ciekach oraz wzrostem sedymentacji aluwiów i mad w dolinach rzecznych. W dolinie Warty w Poznaniu poziom terasy zalewowej podniós³ siê np. od X do koñca XIX wieku o oko³o 3 metry (Kaniecki 1993). Zabagnieniu dolin rzecznych sprzyja³ ma³y spadek pod³u¿ny rzek, meandruj¹cy
uk³ad ich koryt, a czêsto nawet brak koryta rzecznego. Liczne m³yny wodne
oraz stawy spiêtrzaj¹ce wodê dla potrzeb ich pracy, budowane nad brzegami
rzek i rzeczek, równie¿ mog³y przyczyniaæ siê do wzrostu zabagnienia dolin
rzecznych.
Kolejnym problemem istotnym dla przemian struktury u¿ytkowania ziemi by³a likwidacja naturalnych u¿ytków zielonych i zamiana ich na grunty
orne. Zdaniem Tymienieckiego (Falkowski, Kar³owska 1961), pierwsze przejawy, potwierdzone dokumentami, wystêpuj¹ ju¿ w XIII wieku, ale nasilenie
tego procesu zaznacza siê w okresie od XIV do XVII wieku, co wi¹za³o siê
z narastaj¹cym eksportem zbo¿a z Polski. Szczególnie liczne wiadomoci z tego
zakresu, tj. o zamianie ³¹k i pastwisk na grunty orne, spotykamy w XVI i XVII
wieku, jednak o skali tego problemu w zakresie ca³ego obszaru Niziny Wielkopolskiej, tak¿e na przestrzeni wieków XVXVIII, trudno mówiæ. Wzrasta³o
wiêc na tym obszarze znaczenie gospodarki rolnej kosztem hodowlanej. £¹ki
i pastwiska stanowi³y w redniowieczu wa¿ny fragment gospodarki polowej,
na co wskazuj¹ porednio nazwy topograficzne ³¹k, wymieniane w ró¿nego
typu dokumentacjach ród³owych, pocz¹wszy od XIII, do XVIII wieku w³¹cznie (ibidem). Wed³ug Czackiego, przed 1540 rokiem ³¹ki i pola by³y w jednej
cenie i stosunek ³¹k do gruntów ornych wynosi³ 1:1, ale stosunek ten zmieni³
siê i oko³o 1544 roku na 1 ha ³¹ki przypada³o 1,3 ha gruntu ornego, a oko³o
1566 roku stosunek ten wynosi³ ju¿ 1:2,5. wiadczy³o to o znacznym wzrocie
gruntów ornych i zaorywaniu ³¹k. Jak podaje Glabisz, w drugiej po³owie XVI
wieku grunty orne stanowi³y w Polsce zaledwie 1/7 czêæ powierzchni ogólnej
i dlatego poszukiwano nowych terenów nadaj¹cych siê pod uprawê zbó¿.
W XVIII wieku proces ten nadal zachodzi³ na du¿¹ skalê. £¹ki zak³adano nie
tylko na terenach podmok³ych, ale tak¿e w miejscu wykarczowanych lasów,
jak i osuszonych stawów (ibidem). Wed³ug obliczeñ Staszica, w koñcu XVIII
stulecia w Polsce ³¹ki zajmowa³y oko³o 7% powierzchni ogólnej, a stosunek
³¹k do gruntów ornych wynosi³ 1:2,5, co potwierdza zaoranie znacznych obszarów ³¹kowych na przestrzeni XVIXVIII wieku. Z danych tych wynika, ¿e
proces ten osi¹gn¹³ maksimum w XVI wieku. Podkreliæ te¿ nale¿y, ¿e Staszic wyodrêbni³ w swym wykazie obszarów tylko ³¹ki, a pastwiska wymienia³
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razem z nieu¿ytkami, wodami i drogami (ibidem). Podejmowano równie¿ prace
zmierzaj¹ce do odwodnienia terenów podmok³ych przyleg³ych do jezior. Najczêciej polega³o to na pog³êbieniu koryta rzeki w miejscu jej wyp³ywu z jeziora. Efektywnoæ tego zabiegu nie by³a du¿a i najczêciej odwodnienia te by³y
lokalne i krótkotrwa³e. Odwodnienie terenów ³¹kowych w dolinach rzek u³atwia³o zamianê ich na grunty orne. Dzisiaj tylko nazwy miejscowoci wskazuj¹, ¿e by³y tam kiedy du¿e obszary ³¹k.
Proces zagospodarowywania rolniczego obszarów podmok³ych, poprzez
usuniêcie nadmiaru wody z terenów zabagnionych b¹d podtopionych, rozpocz¹³ siê na obszarze Niziny Wielkopolskiej stosunkowo wczenie. Pierwsze
wzmianki o pracach z tego zakresu spotykamy ju¿ w po³owie XIII wieku (Mastyñski 1956). Liczne prace z tego zakresu podejmowali cystersi, którzy w redniowieczu zajmowali siê propagacj¹ nowych metod w rolnictwie. Otrzymuj¹c
w nadaniach najczêciej tereny nieprzydatne dla rolnictwa (bagna), w krótkim czasie zamieniali je w kwitn¹ce gospodarstwa rolne. Podejmowali szeroko zakrojone prace melioracyjne maj¹ce na celu osuszenie terenów nadmiernie uwilgotnionych, przek³adali i oczyszczali koryta rzek, budowali ró¿nego
przeznaczenia m³yny wodne, dostarczali dostateczn¹ iloæ wody dla zapewnienia ich ci¹g³ej pracy itp. Dzia³ania melioracyjne polega³y na wykonaniu
sieci rowów, na dna których k³adziono wi¹zki faszyny olszowej lub wierzbowej b¹d te¿ drobne kamienie, które nastêpnie zasypywano wybran¹ przy
kopaniu ziemi¹ (Pietruszczyñski 1937). Skutecznoæ takiego odwodnienia siêga³a kilku lat, i mia³o ono najczêciej charakter lokalny.
Szczególne jednak znaczenie w odwadnianiu terenów mia³a kolonizacja
olêderska. Pocz¹tki tej kolonizacji na terenie Wielkopolski tkwi¹ we wczeniejszym osadnictwie flamandzko-holenderskim, które rozwija³o siê w redniowieczu ju¿ na prze³omie XI i XII wieku na terenach podmok³ych w Niemczech. W XVI wieku zaczêto osadzaæ Holendrów na terenie ¯u³aw, Prus Ksi¹¿êcych i Prus Królewskich oraz w dolinie Wis³y. Kolonistów holenderskich
osadzano na gruntach podmok³ych, nad brzegami wód, na terenach zalewanych przez powodzie, poniewa¿ dziêki wielowiekowemu dowiadczeniu w walce
z nadmiarem wody potrafili, dziêki zak³adaniu systemów rowów odwadniaj¹cych, tam i grobli, doprowadzaæ je do u¿ytkowania rolniczego. Najstarszy
zachowany przywilej lokacyjny z terenu dawnego województwa poznañskiego dotyczy Olêdrów Ujskich i pochodzi z 1597 roku. Kolejne dotycz¹ za³o¿enia: Olêdrów Nowe Dwory k. Wielenia, Herburtowa, Folsztyna i Marianowa
Olêdrów, które powsta³y krótko po 1600 roku. W koñcu XVII wieku dzia³alnoæ kolonizacyjna od¿y³a na du¿¹ skalê i trwa³a a¿ do rozbiorów Polski. Wytworzy³y siê wtedy wielkie skupiska tych osad nad Noteci¹ na linii CzarnkówWieleñ, nad Wart¹ w okolicy Miêdzychodu i na wschód od doliny Obry
Skwierzyñskiej. Na granicy dawnych województw poznañskiego, kaliskiego
i gnienieñskiego wystêpowa³y kolejne dwa wielkie skupiska: pierwsze nad
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Wart¹ na odcinku remPyzdry i drugie ci¹gn¹ce siê szerokim pasem na linii
Czerniejewo, Murowana Golina, Rogono i Chodzie¿. Szacuje siê, ¿e liczba
osad olêderskich na obszarze Wielkopolski wynosi³a oko³o 400 (Rusiñski
1947). O ile pierwszymi osadnikami tej kolonizacji byli autentyczni Holendrzy, to póniejszymi byli g³ównie osadnicy niemieccy, l¹scy i polscy. Nak³adano na nich obowi¹zek wykonywania pewnych prac, np. zwi¹zanych
z utrzymywaniem przejezdnoci grobli na terenach podmok³ych, b¹d te¿ z budow¹ mostów. Czêsto jednak zwalniano ich z tych powinnoci, szczególnie
w latach mokrych (Falkowski, Kar³owska 1961). Z wiêkszych prac przeprowadzonych w tym okresie mo¿na wymieniæ dzia³ania na obszarze bagien Parchañskich i Wielkiego £êgu Obrzañskiego.
W 1715 roku, na polecenie biskupa kujawskiego Walentego Aleksandra
Czapskiego, wykopano tzw. rów biskupi maj¹cy odwodniæ bagna Parchañskie i odprowadzaæ nadmiar wód do Wis³y (ibidem). Jednak efekt jego wykonania by³ znikomy i dopiero wykonanie w 1777 roku Kana³u Bydgoskiego
poprawi³o stosunki wodne w dolinie Noteci. W 1780 roku przeprowadzono
prace melioracyjne w dolinie Rowu Polskiego w okolicy Rydzyny (ibidem).
W drugiej po³owie XVIII wieku rozpoczêto równie¿ prace maj¹ce na celu odwodnienie Wielkiego £êgu Obrzañskiego. W 1775 roku przyznano starocie
Kopanickiemu 60 000 z³ na rozebranie istniej¹cych tam m³ynów wodnych.
Zalecenie to wykonano tylko czêciowo, jednak nie podjêto tam prac melioracyjnych. Dopiero po przejêciu tych terenów przez pañstwo pruskie w 1793
roku przeprowadzono tam pierwsze prace z tego zakresu. W latach 1799
1806 kosztem 109 253 talarów wykonano: Kana³ Po³udniowy o d³ugoci
53,9 km, Kana³ Pó³nocny  57,6 km, Kana³ Kociañski  8,2 km, Kana³ Mosiñski  25,7 km, Kana³ Wincentowski  6,8 km, oraz Kana³ Dwina  6,3 km.
£¹cznie wykonano wtedy 158,24 km kana³ów odwadniaj¹cych. Pomimo jednak du¿ego natê¿enia prac melioracyjnych zwi¹zanych z osuszaniem gruntów czêsto dochodzi³o w wyniku zaniedbañ zwi¹zanych z brakiem konserwacji rowów odwadniaj¹cych, czy te¿ braku r¹k do pracy, do wtórnego ich zabagnienia. Z tego typu informacjami spotykamy siê czêsto w drugiej po³owie
XVII i w XVIII wieku w czasie upadku gospodarczego Królestwa. Jeszcze na
pocz¹tku XIX wieku zachowa³y siê na obszarze Niziny Wielkopolskiej rozleg³e obszary bagienne; wymieniano tam wtedy 40 wiêkszych terenów podmok³ych. By³y to m.in.: od pó³nocy bagna nadnoteckie, od zachodu dolina Odry
i Obry Skwierzyñskiej, od po³udnia dolina Warty i Obry oraz dolina Baryczy,
od wschodu dolina górnej Noteci i rozleg³e bagna: Dziemoñskie, Buczkowskie, Bachorskie i Oniczkowskie. Równie¿ i doliny mniejszych cieków (Orlej,
G¹sawki, We³ny i Rowu Polskiego) stanowi³y ci¹g³e pasma terenów podmok³ych (Bobrowicz 1846). Jeszcze w 1866 r. tak pisa³ W³adys³aw Jankowski na
temat uprawy roli w Wielkopolsce (Falkowski, Kar³owska 1961): Ksiêstwo
cierpi du¿o od zbytecznej wody i miejsc piaszczystych, które s¹siednie zasy-
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puj¹ pola; usuniêcie zbytecznej wody, utrwalenie lataj¹cych piasków s¹ pierwszym warunkiem wy¿szej kultury [...] Policja czuwa nad oczyszczeniem dawniejszych, nad biciem nowych rowów i opiesza³ych drog¹ exekucji do wykonania przepisów zmusza; zarazem ogranicza u¿ywalnoæ rzek i strumieni.
Istotny wp³yw na zmianê stosunków wodnych wywiera³y prace zwi¹zane
z regulacj¹ cieków dla potrzeb m³ynów wodnych czy te¿ ¿eglugi. Polega³y one
g³ównie na prostowaniu ich biegu, przek³adaniu ich koryt i umacnianiu brzegów oraz niekiedy na spiêtrzaniu ich wód. Dzia³ania te odbija³y siê na uk³adzie
stosunków wodnych obszarów przyleg³ych b¹d te¿ na intensywnoci procesów
korytowych. I choæ by³y to na ogó³ dzia³ania krótkotrwa³e, to w okresie, kiedy
je przeprowadzano, mia³y one istotny wp³yw na warunki obiegu wody.
Przyj¹æ mo¿na, ¿e Warta, g³ówna rzeka Wielkopolski, od najdawniejszych
czasów by³a ¿eglowna i sp³awna. Wzglêdnie niski spadek pod³u¿ny koryta
Warty by³ przyczyn¹ stosunkowo wolnego sp³ywu wód wezbraniowych i redniej wtedy obfitoci wód, co stwarza³o dogodne warunki do komunikacji i sp³awu towarów. Na pewno przez wiêksz¹ czêæ ostatniego tysi¹clecia Warta p³ynê³a szerszym korytem ni¿ obecnie, s³abo wciêtym w terasê zalewow¹, w obrêbie którego wystêpowa³y rozleg³e, piaszczyste ³achy i p³ycizny.
Przeszkodami w rozwoju ¿eglugi by³y na pewno zatopione pnie drzew, tworz¹ce niekiedy  poprzez ich spiêtrzenie  lokalne zapory, nagromadzenie
g³azów i kamieni, pozosta³oci dawnych obiektów hydrotechnicznych (jazy
spiêtrzaj¹ce wody rzeczne dla potrzeb m³ynów wodnych lub przegradzaj¹ce
ca³e koryto dla potrzeb rybo³ówstwa). Cytowany przez Chojnack¹ (1952) Niessen odmawia³ Warcie charakteru drogi handlowej przed XVI wiekiem, twierdz¹c, ¿e nieuregulowana, p³ytka rzeka na to nie pozwala³a (Chojnacka 1952).
Jednak ju¿ w 1447 roku sejm piotrkowski, w czasie panowania Kazimierza
Jagielloñczyka, og³osi³ Wartê i inne wiêksze rzeki Polski za królewskie, gwarantuj¹c tym samym wolnoæ ¿eglugi na nich. Zakaza³ równie¿, pod grob¹
kary, budowania zapór i jazów na tych rzekach, przyznaj¹c tym samym prymat sp³awu i ¿eglugi na wiêkszych rzekach nad potrzebami energetyki wodnej czy te¿ rybo³ówstwa. W 1496 roku król Jan Olbracht, a w 1511 roku Zygmunt I ponowili rozporz¹dzenie swego ojca w zakresie oczyszczenia koryta
Warty z wszystkich przeszkód. W 1532 roku sejm podj¹³ kolejn¹ uchwa³ê
o usuniêciu wszystkich zapór i jazów na rzekach. W 1540 roku na sejmie krakowskim podjêto kolejn¹ uchwa³ê w sprawie usuniêcia wszelkich przeszkód
i zapór na Warcie.
Rozwój ¿eglugi handlowej na Warcie i Odrze miêdzy Wielkopolsk¹ a Szczecinem zale¿a³ po 1511 roku od charakteru stosunków s¹siedzkich brandenbursko-pomorskich i polsko-brandenburskich. By³y one przedmiotem sta³ych
uk³adów. W zale¿noci od charakteru stosunków miêdzy Pomorzem, Brandenburgi¹ i Polsk¹ rozwija³a siê b¹d zamiera³a ¿egluga towarowa na Warcie
i Odrze. W latach pomylnych, przy dobrym uk³adzie stosunków polsko-bran-
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denburskich i brandenbursko-pomorskich ¿egluga na Warcie i Odrze rozwija³a siê pomylnie, a sejm koronny wydawa³ liczne postanowienia nakazuj¹ce
usuniêcie zapór i jazów z koryt rzecznych. Z kolei w latach zastoju ruchu
handlowego koryta rzek przegradzano ró¿nego typu przegrodami zwiêkszaj¹cymi efektywnoæ pracy m³ynów wodnych b¹d te¿ po³owu ryb. W latach
15391540 usuniêto z koryta Warty pomiêdzy Poznaniem a Gorzowem uci¹¿liwe dla ¿eglugi groble spiêtrzaj¹ce wodê na potrzeby 10 m³ynów wodnych usytuowanych nad t¹ rzek¹ (Chojnacka 1957). W latach 15391540 Zygmunt I
udzieli³ kupcom Piotrowi Gizie i Maciejowi Tauchriczowi pewnych koncesji
na rzecz handlu na Warcie i Noteci w zamian za przeprowadzenie prac umo¿liwiaj¹cych sp³aw tymi rzekami. Nakaz utrzymania rzek w stanie wolnym od
przeszkód podtrzymany zosta³ w konstytucjach sejmów koronnych z lat 1557,
1563, 1565, 1580.
Tak wiêc trzykrotnie, bowiem w latach 15391540, 16191626 i 16361642,
przeprowadzono porz¹dkowanie na jej polskim odcinku. Przeprowadzone
wtedy prace obejmowa³y usuniêcie z dna rzeki kamieni, g³azów, pni drzew,
czêciowe uprz¹tniêcie brzegów, usuniêcie szkodliwych dla ¿eglugi jazów i zapór oraz urz¹dzenie w tych zaporach przepustów dla statków (Kaniecki 2004).
Za panowania Fryderyka II, króla Prus (druga po³owa XVIII wieku), regulowano koryto Noteci. Wyprostowanie koryta dolnej Noteci i wyciêcie zawadzaj¹cych krzaków [...] powiêkszy³o w dwójnasób odp³yw wody, obni¿y³o powierzchniê wody w samej rzece oraz osuszy³o niezmiernie p³aszczyzny zatopionych brzegów [...] (Surowiecki 1816). Nastêpnie budowa Kana³u Bydgoskiego i wyprostowanie oraz oczyszczenie koryta Noteci w jej rodkowym biegu spowodowa³o otwarcie nowej drogi wodnej.
Prace regulacyjne na najwiêkszych rzekach Wielkopolski mia³y do pocz¹tków XIX wieku najczêciej charakter okazjonalny i krótkotrwa³y. Po zaprzestaniu tych dzia³añ rzeki na powrót wraca³y do parametrów koryta, jakie
posiada³y przed regulacj¹. Zarówno Warta, jak i wiêkszoæ rzek na obszarze
Wielkopolski zachowa³y jeszcze w XVIII wieku charakter rzek naturalnych.
Charakteryzowa³y siê one krêtym biegiem, ma³ym spadkiem pod³u¿nym
i tendencj¹ do czêstych zmian przebiegu swego koryta b¹d te¿ do anastomozy, czyli do dzielenia swego koryta na ramiona i odnogi. Inne cechy takiego
naturalnego koryta rzecznego to: nierówne dno, ruchome ³awice piasku, czêsto wy³aniaj¹ce siê ponad powierzchniê wody, jak równie¿ tworz¹ce p³ycizny,
zmieniaj¹ce swe po³o¿enie z roku na rok. Najlepiej charakteryzuje ich charakter mapa z 1773 roku, przedstawiaj¹ca dolne biegi Warty i Noteci (Kaniecki 2004).
Innego typu dzia³ania zwi¹zane by³y z adaptacj¹ rzek dla potrzeb m³ynów
wodnych. Pierwsze wiarygodne informacje dotycz¹ce m³ynów wodnych na
obszarze Wielkopolski pochodz¹ z prze³omu XII i XIII wieku i nie s¹ zbyt
liczne. Wiêcej informacji o nich znajdujemy dopiero w drugiej po³owie XIII
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wieku. W zasadzie a¿ do po³owy XIX wieku, kiedy to upowszechni³y siê m³yny
parowe, m³yny wodne wywiera³y istotny wp³yw na kszta³towanie siê systemów rzecznych i warunków odp³ywu wód w nich. Ich budowa i funkcjonowanie wi¹za³y siê z formowaniem niecek stawów m³yñskich, sypaniem grobli,
budow¹ jazów i kana³ów m³yñskich, czyli m³ynówek oraz kana³ów ulgi.
W warunkach naturalnych o rozmieszczeniu m³ynów wodnych decydowa³a g³ównie rzeba terenu, a cilej mówi¹c wielkoæ spadków pod³u¿nych rzek.
Im by³y one wiêksze, tym wiêksze by³y mo¿liwoci lokowania m³ynów wodnych na ciekach odwadniaj¹cych dany obszar. Pocz¹tkowo wiêc lokowano
m³yny w miejscach niewymagaj¹cych specjalnych prac adaptacyjnych; wykorzystywano sprzyjaj¹ce warunki terenowe, najlepiej miejsca za³amania spadku
w ciekach charakteryzuj¹cych siê ma³o zmiennym przep³ywem w ci¹gu roku.
Wzrost o¿ywienia gospodarczego w Królestwie Polskim w koñcu XIV wieku spowodowa³ eksplozjê budownictwa m³ynów wodnych w Poznaniu i w najbli¿szej jego okolicy. W XV wieku wzglêdy rodowiskowe zaczê³y odgrywaæ
przy ich lokalizacji rolê podrzêdn¹ w stosunku do mo¿liwoci zbytu przetworzonego zbo¿a. St¹d obserwuje siê lokalizacjê m³ynów w ró¿nych miejscach,
czêsto wymagaj¹cych wysokich nak³adów pieniê¿nych, zwi¹zanych z adaptacj¹ terenu dla potrzeb ich pracy.
M³yny wodne budowano g³ównie na brzegach rzek. Powy¿ej m³yna wznoszono konstrukcje piêtrz¹ce wodê, w celu wzmo¿enia jej si³y uderzeniowej na
ko³o m³yñskie, jak równie¿ poprzez budowê stawu retencjonuj¹cego wodê,
dla wyd³u¿enia pracy m³yna wodnego. Stawiano je szeregowo wzd³u¿ rzeki,
zachowuj¹c jednak odpowiednie odleg³oci pomiêdzy nimi.
Pierwsze informacje o m³ynach wodnych wi¹¿¹ siê z obecnoci¹ stawów,
a wiêc z przegrodzeniem rzeki. Zatem te pierwsze m³yny wodne posiada³y
ko³o podsiêbierne. Spadek b¹d te¿ iloæ wody spadaj¹cej na ko³o regulowano
zastawk¹. Czêsto obok stawu g³ównego, przeznaczonego dla pracy m³yna wodnego, kopano kilka mniejszych dla prowadzenia hodowli ryb.
Uderzaj¹ca jest du¿a liczba m³ynów wodnych stawianych na Warcie, jej
odnogach i dop³ywach w rejonie Poznania. Wed³ug rejestru królewskiego z 1563
roku w Poznaniu i najbli¿szej okolicy istnia³y 32 m³yny wodne p³ac¹ce podatki, a w koñcu XVIII wieku jeszcze 27. Przy czêci z nich znajdowa³y siê zastawki
spiêtrzaj¹ce wodê.
W s¹siedztwie Poznania wiêkszoæ m³ynów wodnych lokowano nad ma³ymi ciekami. Nad Bogdank¹, maj¹c¹ oko³o 10 km d³ugoci, znajdowa³o siê
w okresie od XV do po³owy XVII wieku 10 m³ynów, na Wierzbaku  4, na
piêciokilometrowych dolnych odcinkach Cybiny i G³ównej odpowiednio  7
i 4. Wzglêdnie ma³a liczba m³ynów stawianych w g³ównym korycie Warty
wi¹za³a siê z brakiem mo¿liwoci podpiêtrzania wody w czasie trwania ni¿ówek, jak równie¿ ze zbyt du¿ymi prêdkociami p³yniêcia w nim wody w czasie
wezbrañ. Korzystniej by³o budowaæ m³yny na mniejszych ciekach lub na od-
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nogach Warty, gdy¿ ³atwiej by³o na nich tworzyæ tamy i w ten sposób unikaæ
skutków wezbrañ, jak i spiêtrzeñ lodowych. M³yny tam pobudowane i zabezpieczone dodatkowymi konstrukcjami, niweluj¹cymi skutki du¿ych wahañ
stanów wody, mog³y pracowaæ znacznie d³u¿ej ni¿ zbudowane nad du¿¹ rzek¹. Paradoksem mo¿e byæ, ¿e drobne cieki, takie jak Bogdanka czy Cybina,
poruszaj¹ce dziesi¹tki kó³ wodnych, mia³y dla Poznania wiêksze znaczenie
ni¿ Warta (Kaniecki 1993).
W drugiej po³owie XVII i w XVIII wieku liczba m³ynów wodnych zmala³a
na skutek licznych wojen i upadku gospodarczego pañstwa. Jednak zdaniem
Falkowskiego i Kar³owskiej (1961), jeszcze na prze³omie XVIII i XIX stulecia
wystêpowa³a ich du¿a liczba; np. w dolinie Lutyni i jej dop³ywów czynnych
by³o a¿ 36 m³ynów wodnych, a w s¹siedztwie Poznania 22.
W dzia³aniach zwi¹zanych z regulacj¹ cieków dla potrzeb m³yna wodnego,
jak widzimy to na przyk³adzie Bogdanki w Poznaniu, wyró¿niæ mo¿emy dwa
rodzaje prac: obejmuj¹ce coroczne czyszczenie jej koryta na ca³ej d³ugoci jej
biegu oraz ró¿nego rodzaju prace okazjonalne. Pierwsze wi¹¿¹ siê g³ównie
z utrzymaniem dro¿noci tego cieku i rowów doprowadzaj¹cych wodê z Jeziora Strzeszyñskiego oraz odwadniaj¹cych podmok³¹ dolinê cieku. Ujmowano
równie¿ wodê wyp³ywaj¹c¹ ze róde³ w dolinie tego cieku celem zasilania
przep³ywu Bogdanki. Prace te prowadzi³o niekiedy 59 robotników w okresie
46 tygodni pod nadzorem grabarza, a wiêc specjalisty od robót ziemnych. Do
drugiego rodzaju prac w tym zakresie zaliczamy: pog³êbianie starych i kopanie nowych rowów, naprawy grobli i innych obiektów hydrotechnicznych, r¹banie lodu zim¹ czy te¿ wycinanie rolinnoci dennej i przybrze¿nej rosn¹cej
w korycie, umacnianie brzegów koryta palami (Kaniecki 2004). By³y to prace
powszechnie stosowane w s¹siedztwie m³ynów wodnych.
Od pocz¹tku XVI wieku obserwuje siê na obszarze Wielkopolski wzrost
nierównomiernoci przep³ywów w rzekach spowodowany zarówno zmianami
klimatycznymi, jak i nadmiernym wyrêbem lasów. Coraz to wy¿sze stawa³y
siê stany wód w okresach wezbraniowych, a coraz ni¿sze w czasie trwania
ni¿ówek. Efektem wzrostu nierównomiernoci przep³ywów w ciekach by³o
skracanie czasu pracy m³ynów wodnych, g³ównie w czasie trwania ni¿ówek
letnich i jesiennych, a wiêc po ¿niwach, kiedy po prostu brakowa³o wody.
W rozwa¿aniach nad czasem pracy m³ynów wodnych przyjmuje siê okres 100
dni w roku w redniowieczu, oko³o 125 dni w XVI wieku i 150 dni w ci¹gu
roku w XIX stuleciu. M³yn wodny nie pracowa³ te¿ w czasie trwania stanów
wysokich, bowiem grozi³o to zniszczeniem jego urz¹dzeñ (Kaniecki 1993).
W celu wyd³u¿enia pracy m³ynów wodnych nale¿a³o przedsiêwzi¹æ jakie
rodki zaradcze. Mo¿liwoci by³y dwie: albo nale¿a³o przerzuciæ wodê z jednego cieku do drugiego, aby zwiêkszyæ w nim iloæ wody w czasie trwania ni¿ówek, tak jak czyniono to w przypadku m³yna Koñczaka w Poznaniu w pocz¹tkach XV wieku, albo wodê spiêtrzaæ, co na du¿ych rzekach bywa³o k³opotliwe.
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Zaczêto wiêc ingerowaæ w naturalne systemy hydrograficzne, wstrzymuj¹c
p³yniêcie wody b¹d kieruj¹c j¹ za pomoc¹ przegród do odnóg, nad którymi
sta³y m³yny wodne. W³adze Poznania, chc¹c temu zaradziæ, skierowa³y czêæ
wód Warty z koryta g³ównego do odnóg, nad którymi usytuowane by³y m³yny
wodne. Przypuszczaæ nale¿y, ¿e urz¹dzenia spiêtrzaj¹ce wodê lub kieruj¹ce
nurt rzeki do jej odnóg zbudowane zosta³y na Warcie w Poznaniu dopiero
w pierwszej po³owie XVI wieku. Wtedy to miasto zaczê³o wykupywaæ m³yny
wodne, dot¹d prywatne.
Oko³o 1520 roku w pobli¿u klasztoru oo. Dominikanów wybudowano gaæ,
a wiêc groblê przegradzaj¹c¹ ca³e koryto Warty od m³yna Wielkiego a¿ do
m³yna kapitulnego, le¿¹cego po drugiej stronie rzeki. Mia³a ona za zadanie
kierowaæ wody Warty do zachodniego jej brzegu, gdzie usytuowane by³y trzy
m³yny: Wielki, Groffowy i szpitalny w. Ducha. Czêsto niszczona przez powodzie funkcjonowa³a prawie do koñca XVIII wieku, spiêtrzaj¹c wody Warty
w czasie trwania stanów niskich.
Znacznie bardziej skomplikowany by³ system przerzucania wód z g³ównego koryta Warty (Starej Rzeki) powy¿ej mostu Wielkiego do jej odnogi, nazywanej póniej Kamionk¹ lub Strug¹ Karmelick¹. W celu zapewnienia odpowiedniej iloci wody dla w miarê ci¹g³ej pracy czterech m³ynów wodnych,
usytuowanych nad t¹ odnog¹ oraz nad jej odga³êzieniem, czyli Noteci¹, zbudowano dwie gacie. Gaæ Kamienna, skonstruowana zosta³a nieco poni¿ej
pocz¹tku Strugi Karmelickiej tak, i¿ przegradzaj¹c g³ówne koryto Warty, zwane Star¹ Rzek¹, kierowa³a jej wody do odnogi. Z kolei gaæ Spustna znajdowa³a siê przy klasztorze Bo¿ego Cia³a, przegradzaj¹c wody Strugi Karmelickiej
i kieruj¹c czêæ jej wód do odnogi zwanej Noteci¹ lub Strug¹ Ryback¹. Obie
gacie by³y czêsto niszczone przez powodzie i wymaga³y ci¹g³ej konserwacji,
lecz korzyci zwi¹zane z wyd³u¿eniem pracy piêciu m³ynów wodnych, usytuowanych nad wzmiankowanymi odnogami Warty, widocznie przewy¿sza³y
wydatki. Przegrodzenie ca³ego koryta Starej Rzeki przez gaæ przyczyni³o siê
do znacznego wzrostu iloci wody p³yn¹cej jej odnogami: Strug¹ Karmelick¹
i Noteci¹. Zlokalizowanie kilku m³ynów nad tymi odnogami Warty powodowa³o, ¿e wody Warty p³ynê³y tam wolno, bowiem spiêtrzane by³y co kilkaset
metrów.
Innego typu dzia³ania maj¹ce na celu zwiêkszenie iloci wody w cieku natrafiamy w Bogdance, niewielkim cieku wyp³ywaj¹cym z Jeziora Strzeszyñskiego o d³ugoci oko³o 10 km, p³yn¹cym w dolnym biegu przez obszar Poznania. Usytuowano nad ni¹ 10 m³ynów wodnych. W 1521 roku magistrat Poznania zawar³ umowê z Sêdziwojem Sadowskim, w³acicielem wsi Strzeszynek, o zwiêkszenie nap³ywu wody do Bogdanki poprzez pog³êbienie koryta
tego cieku oraz wykopanie systemu rowów ³¹cz¹cych Jezioro Strzeszyñskie
z Bogdank¹. Tego typu prace prowadzono do koñca XVIII wieku i by³y one
bardzo kosztowne, o czym znajdujemy informacje w aktach miejskich z XVI
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czy te¿ XVIII wieku: wodê do m³yna Bogdanka przywodz¹ z niema³ym sumptem, czy te¿ Fliza (Bogdanka) [...] æwieræ mili umylnie kopanym prowadzona kana³em (Kaniecki 1993).
Zarówno budowa, jak i likwidacja m³ynów wodnych przyczynia³a siê do
zmiany stosunków wodnych w dolinach, szczególnie ma³ych rzek. Wystêpowanie kilku spiêtrzeñ wód na potrzeby m³yna przyczynia³o siê równie¿ do
podnoszenia poziomu wód gruntowych na terenach przyleg³ych i do zwiêkszenia ich zasobów. Z kolei zniszczenie tych spiêtrzeñ powodowa³o wzrost
lokalnej erozji wg³êbnej koryt rzecznych, odwodnienie terenów przyleg³ych
i zmniejszenie zasobów wód gruntowych. Nasilenie tych procesów i zasiêg ich
oddzia³ywania uzale¿nione s¹ od wysokoci spadu na budowli piêtrz¹cej, spadku pod³u¿nego cieku, rodzaju materia³u buduj¹cego dno doliny i zabudowy
biologicznej cieku. M³yny pobudowane nad rzekami z regu³y s¹siadowa³y z ³¹kami lub z terenami podmok³ymi. Na ogó³ by³y to ³¹ki bagniste, przez które
przekopywano kana³ i rowy, ci¹gaj¹c wodê z s¹siedniej rzeczki, jeziora lub
starorzecza do stawu m³yñskiego, tak jak znamy to z Poznania w przypadku
m³yna Koñczaka (Cognatz), do którego kierowano wody z Czesnapazy i Kantu. W ten sposób, kopi¹c rowy i sypi¹c wzd³u¿ nich groble, odwadniano obszary trwale podmok³e i zamieniano je na ³¹ki lub pastwiska. Wymaga³o to równie¿ du¿ych umiejêtnoci technicznych i znajomoci, np. zmiennoci stanów
wody na tych podmok³ych obszarach. Rowy i kana³y ci¹gaj¹ce wodê musia³y
mieæ odpowiedni spadek i d³ugoæ, i jednoczenie zabezpieczaæ odwadniany
obszar przed zalewami w czasie trwania stanów wysokich. Zniszczenie na
przyk³ad ³¹k, wynikaj¹ce z nieprzestrzegania zasad odwadniania terenu, wi¹za³o siê ze sporami i karami za spowodowane straty (Kaniecki 1993). Inne
dzia³ania mia³y na celu zmniejszanie wahañ stanów wody, szczególnie w ma³ych ciekach, nad którymi znajdowa³y siê m³yny wodne. W czasie trwania
stanów niskich ci¹gano wodê z terenów podmok³ych znajduj¹cych siê w obrêbie dna doliny do koryta cieku, natomiast w czasie trwania stanów wysokich wodê z koryta cieku kierowano na s¹siednie ³¹ki. Wyd³u¿a³o to znacz¹co
czas pracy m³ynów wodnych. Zaprzestanie tych dzia³añ w drugiej po³owie
XVIII wieku doprowadzi³o do znacznego zmniejszenia czasu ich pracy w s¹siedztwie Poznania (Kaniecki 2004).
Do s³abiej poznanych ga³êzi gospodarstwa wiejskiego, maj¹cych jednak
wp³yw na stosunki wodne, zaliczyæ nale¿y bez w¹tpienia rybo³ówstwo i gospodarkê stawow¹. Problem ten na obszarze Wielkopolski w aspekcie dziejowym jest ci¹gle s³abo rozpoznany. Na pierwsze informacje o stawach rybnych
w rejonie Szamotu³ natrafiamy ju¿ w XII wieku w czasie panowania Kazimierza Sprawiedliwego b¹d te¿ w dolinie Baryczy, w dobrach biskupów wroc³awskich.
O piscinach, a wiêc ró¿nego rodzaju stawach s³u¿¹cych do hodowli ryb,
wspomina siê w ród³ach wielkopolskich ju¿ od XIII wieku, szczególnie w przy-
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padku uzyskania zgody na budowê m³yna wodnego. Na ³owienie ryb w stawach i sadzawkach przy m³ynie m³ynarz musia³ jednak otrzymaæ osobne zezwolenie. W XIII wieku nie ma tych zezwoleñ wiele, ale ju¿ w XIV wieku
niemal zawsze wraz z nadaniem czy dzier¿aw¹ m³yna m³ynarz otrzymywa³
prawo wolnego po³owu w sadzawkach, rzekach i przy upustach m³yñskich.
Czêsto obok stawu g³ównego, spiêtrzaj¹cego wodê na potrzeby m³yna wodnego, kopano kilka mniejszych, przeznaczonych do hodowli ryb. W Poznaniu
takie sadzawki rybne znajdujemy na planie saskim z 1734 roku w s¹siedztwie m³yna Stary Folusz, a wiêc w pobli¿u skrzy¿owania obecnych ulic: M³yñskiej i F. Nowowiejskiego. Kilka stawów rybnych znajdowa³o siê równie¿ w XVI
wieku we wsi G³ówna przy m³ynie G³ówieñskim i foluszu (Kaniecki 2004).
Ponadto mieszczanie ju¿ w XV wieku na przedmieciach Poznania tworzyli
stawy rybne. Wzrastaj¹ce od XIV wieku zapotrzebowanie na ryby powodowa³o rozwój gospodarki rybno-stawowej. Szczególnie rozwinê³a siê ona na obszarze Polski w okresie od po³owy XVI wieku do po³owy XVII wieku. Polska
by³a wtedy, po Czechach, drugim krajem Europy, w którym gospodarka stawowa by³a tak rozwiniêta i osi¹gnê³a wysoki jak na owe czasy poziom techniczny. Cudzoziemców podró¿uj¹cych po Polsce zdumiewa³a du¿a liczba stawów rybnych i wysoki poziom gospodarki stawowej.
Zbiorników wodnych, i to ró¿nej genezy, szczególnie w s¹siedztwie wiêkszych miast by³o du¿o. By³y to do³y powyrobiskowe po eksploatacji gliny zwa³owej, i³ów warwowych czy te¿ piasku b¹d ¿wiru, ró¿nego typu podpiêtrzenia wód drobnych cieków, fosy, starorzecza lub te¿ celowo kopane stawy hodowlane. We wszystkich tego typu zbiornikach prowadzono mniej lub bardziej regularn¹ gospodarkê rybn¹.
W XVI wieku ryby przesta³y ju¿ byæ typow¹ potraw¹ postn¹, a sta³y siê
poszukiwanym produktem konsumpcyjnym spo¿ywanym przy ró¿nych okazjach. Poza tym wytworzy³a siê swoista moda na konsumpcjê karpi, co spowodowa³o dalszy rozwój gospodarki stawowej.
Stawy hodowlane wymaga³y jednak ci¹g³ej opieki i prac renowacyjnych,
takich jak oczyszczanie z osadzonego w nich mu³u, naprawianie grobel i upustów itp. Dla usuniêcia trzciny staw osuszano. Stawy mia³y ró¿ne wymiary,
najczêciej nieregularne kszta³ty i ciany wy³o¿one drewnianymi dylami. Niektóre, szczególnie te niedowi¹zane do sieci rzecznej, wymaga³y dodatkowego
zasilania wod¹, co realizowano poprzez budowê rowów doprowadzaj¹cych wodê
z wy¿ej usytuowanych miejsc, co równie¿ przyczynia³o siê do zmiany warunków wilgotnociowych w ich s¹siedztwie.
W pierwszej po³owie XVII wieku obserwuje siê w Polsce wyrane zmniejszenie produkcji rybnej w stosunku do produkcji w XVI wieku, co wi¹za³o siê
z brakiem paszy i zamian¹ stawów na powierzchnie ³¹kowe. W drugiej po³owie XVII wieku, po licznych wojnach, gospodarka stawowa w Polsce upad³a,
podobnie jak i w XVIII wieku, w wyniku zniszczeñ wojennych. Pewne o¿ywie-
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nie w zakresie hodowli ryb zaznacza siê dopiero w drugiej po³owie XVIII wieku. Zwi¹zane to by³o z ponownym rozwojem miast, które potrzebowa³y wiêcej
ni¿ dot¹d zró¿nicowanych produktów ¿ywnociowych, w tym równie¿ ryb s³odkowodnych (ibidem).
Intensywne odwodnienie zarówno obszarów wysoczyznowych, jak i dolinnych wyranie zaznaczy³o siê w obni¿aniu poziomu wody w jeziorach czy wrêcz
w ich zaniku. W dolinie Obry zanik³o np. Bia³e Jezioro pod Kocianem, jezioro Tur nieopodal Szubina wspomniane przez Jana D³ugosza ([...] 0,5 mili
d³ugie), ko³o wsi Lubasz, przy budowie Kana³u Bydgoskiego osuszono jezioro
Glucza o powierzchni 197 ha, ¿e wymieni siê tylko kilka wiêkszych. Szczególnie du¿o jednak zanik³o ma³ych zbiorników wodnych, o których wspominaj¹
historyczne materia³y ród³owe. Ich misy wskutek zamulenia, zarastania czy
te¿ wype³nienia osadami zosta³y odwodnione i zamienione na ³¹ki.
Podsumowuj¹c wyniki dzia³añ zwi¹zanych z adaptacj¹ obszaru Niziny
Wielkopolskiej dla optymalnego wykorzystania go do celów gospodarczych,
stwierdziæ nale¿y, ¿e najwiêkszy wp³yw wywar³y wylesienia i zamiana ³¹k na
grunty orne. Mia³y one charakter wzglêdnie trwa³y. Natomiast takie dzia³ania jak np. regulacja rzek i strumieni dla potrzeb m³ynów wodnych, mia³y
charakter lokalny i wywiera³y tak d³ugo wp³yw na stosunki wodne obszarów
przyleg³ych, jak d³ugo te m³yny funkcjonowa³y. Po ich zniszczeniu cieki na
ogó³ wraca³y do stanu, jaki mia³y przed ich budow¹. Podobny wp³yw wywiera³y odwodnienia terenów podmok³ych czy te¿ budowa stawów rybnych. Natomiast regulacje Warty dla celów ¿eglugowych, chocia¿ prowadzono je kilkakrotnie, to nie doprowadzi³y one do znacz¹cych zmian w przebiegu jej koryta.
Poza tym poprawia³y one tylko na krótki czas ¿eglownoæ tego cieku. Przyj¹æ
wiêc mo¿na, ¿e w koñcu XVIII wieku na obszarze Niziny Wielkopolskiej wystêpowa³y rozleg³e tereny stosunkowo ma³o zmienione przez cz³owieka. Szczególnie dotyczy to dolin rzecznych i terenów podmok³ych. Najbardziej znacz¹ce zmiany wystêpowa³y na obszarach wiêkszych miast i przyleg³ych do nich.
Pocz¹tkowo przemiany stosunków wodnych zachodzi³y na terenach bezporednio przyleg³ych. Jednak w miarê wzrostu liczby mieszkañców miast i potencja³u gospodarczego przemiany te zaczê³y obejmowaæ coraz to wiêksze obszary w miarê ich wykorzystania.
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Przedzia³y kwantylowe jako podstawa
wydzielania ekstremalnych
i anomalnych przep³ywów miesiêcznych,
pó³rocznych i rocznych na przyk³adzie wybranych
rzek karpackich

Quantiles of theoretical distribution as the evaluation base of anomaly and extreme mean monthly,
seasonal and annual discharges in selected Carpathians catchments

A BSTRACT: In this study classification of hydrological conditions in
particular months, seasons and hydrological years based on quantiles of
theoretical distribution of mean monthly, mean seasonal and mean annual
discharge was examined. The choice of the best theoretical distribution model
for months, seasons and annual values was made by testing empirical series
of mean discharge values with theoretical distribution: gamma, Weibull, lognormal and log-gamma. The parameters of distributions were estimated by
maximum likelihood method. The Akaike information criterion (AIC) was
used to select the best theoretical distribution. If mean discharge for particular
periods of time is greater than 95 quantile value of theoretical distribution,
this mean period discharge is classified as extremely high, when it is between
90 and 95 quantile value then the discharge is anomaly high, when it is
between 5 and 10 percentile value  the discharge is classified as anomaly
low when it is lower then 5 quantile value, then the discharge is classified as
extremely low. Data derived from 6 catchments representing different parts
of Carpathian Mts., covering the period 19611995 has been used and each
month, season and year has been classified. The results of discharge
classification allowed to specify periods with extreme or anomaly discharge
values in all or majority of all catchments. The classification used in this
paper gives objective, consolidated, and clear results.
S£OWA KLUCZOWE: klasyfikacja przep³ywów, rozk³ad prawdopodobieñstwa,
metoda najwiêkszej wiarygodnoci, zjawiska ekstremalne.
KEY WORDS: discharge classification, probability distribution, maximum
likelihood estimation, extreme events.
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Wprowadzenie
Mianem ekstremalnych okrela siê zjawiska skrajne, wyranie odstaj¹ce
od warunków przeciêtnych, charakteryzuj¹ce siê niskim prawdopodobieñstwem pojawiania siê.
W hydrologii czêsto konieczne jest ocenianie, czy dany miesi¹c, pó³rocze
lub rok charakteryzowa³y siê typowymi, anomalnymi, czy ekstremalnymi
wartociami przep³ywu. Ocena taka wymaga zastosowania odpowiedniej klasyfikacji, dziêki której mo¿na wyznaczyæ wartoci typowe oraz wartoci od
nich odstaj¹ce.
W Polsce do oceny wielkoci przep³ywu najczêciej wykorzystuje siê przep³ywy g³ówne drugiego rzêdu (Dêbski 1970). Z wykresu przep³ywów rednich
wyznacza siê lata suche, normalne i wilgotne. Na podstawie przep³ywów najwiêkszych  lata szczególnie mokre, a z wykresu przep³ywów najni¿szych 
lata najbardziej suche. Klasyfikacja ta, mimo obiektywizmu i prostoty obliczeñ, daje nieporównywalne wyniki. Jest to skutkiem tego, ¿e w ró¿nych profilach zamykaj¹cych zlewnie temu samemu przep³ywowi charakterystycznemu (np. SNQ) mo¿e odpowiadaæ ró¿na czêstoæ przewy¿szenia (lub nieosi¹gniêcia). Ponadto, wartoci przep³ywów charakterystycznych zale¿¹ od charakteru okresu, który stanowi³ podstawê do ich obliczenia  od tego, czy by³
on suchy, czy mokry.
W przypadku zmiennych maj¹cych normalny rozk³ad statystyczny, do
wyró¿niania wartoci typowych i odstaj¹cych wykorzystuje siê wielokrotnoci odchylenia standardowego od redniej. Metoda ta jest powszechnie stosowana w klimatologii (Lorenc, Suwalska-Bogucka 1995; Miêtus i in. 2002).
W hydrologii jej zastosowanie jest ograniczone z uwagi na asymetryczny rozk³ad wiêkszoci zmiennych losowych (Byczkowski 1999).
Je¿eli obserwowane realizacje zmiennej losowej maj¹ rozk³ad inny od normalnego, do konstrukcji klasyfikacji mo¿na wykorzystaæ pozycyjne miary rozk³adu  kwartyle  oraz wielokrotnoci rozstêpu æwiartkowego. Za typowe
uznaje siê wartoci z przedzia³u miêdzy dolnym i górnym kwartylem. Za anomalne uwa¿a siê wartoci mniejsze od kwartyla pierwszego i wiêksze od kwartyla trzeciego o mniej ni¿ pó³tora rozstêpu æwiartkowego. Wartoci po³o¿one
w odleg³oci od 1,5 do 3 wielokrotnoci rozstêpu æwiartkowego powy¿ej górnego kwartyla i poni¿ej kwartyla dolnego, okrelane s¹ jako ekstremalne (Twardosz 2005). Pozosta³e wartoci traktowane s¹ jako elementy odstaj¹ce, czyli
takie, które dosta³y siê do bazy danych np. wskutek b³êdów pomiarowych.
Wyró¿nione na podstawie rozstêpu æwiartkowego granice przedzia³ów z wartociami anomalnymi, ekstremalnymi i odstaj¹cymi zale¿¹ od kierunku i stopnia asymetrii rozk³adów empirycznych i nie daj¹ informacji o czêstoci przewy¿szenia (lub nieosi¹gniêcia) ocenianych wartoci.
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Do wyró¿niania obserwacji typowych, anomalnych i ekstremalnych mo¿na zastosowaæ klasyfikacjê opart¹ tylko na wartociach kwantyli okrelonego rzêdu. Jej podstawê stanowi szereg empirycznych kwantyli wyznaczony
na podstawie wieloletniej serii danych. Zwykle obserwacje zawarte miêdzy
kwantylem rzêdu 25% i 75% traktuje siê jako typowe (Jówiak, Podgórski
2006). Za obserwacje rzadkie, odstaj¹ce, uznaje siê te, które w danym zbiorze
stanowi¹ 10% przypadków o najni¿szych wartociach i 10% przypadków o wartociach najwy¿szych (Crowe 1987). W innych wariantach klasyfikacji kwantylowej pe³ny zakres zmiennoci analizowanej zmiennej losowej dzieli siê na
ustalon¹ liczbê przedzia³ów (od kilku do 20) o sta³ej szerokoci (5% lub 10%),
a nastêpnie wyró¿nionym przedzia³om przyporz¹dkowuje siê odpowiednie
nazwy (od ekstremalnie niskich do ekstremalnie wysokich). Klasyfikacje
kwantylowe by³y stosowane m.in. w opracowaniach dotycz¹cych oceny warunków termicznych (Owczarek 2005; Miêtus i in. 2002). Podstawowa wada
tych klasyfikacji wynika z faktu, ¿e wartoci kwantyli zale¿¹ od d³ugoci serii
i od charakteru okresu (mokry, suchy), dla którego s¹ wyznaczane. Zwykle
dysponuje siê krótkimi seriami danych, które nie stwarzaj¹ podstawy do wyznaczenia wartoci obiektywnie rzadkich, charakteryzuj¹cych siê ma³¹ czêstoci¹ pojawiania siê  np. raz na 100 lat. Klasyfikacja kwantylowa pozwala
wyró¿niæ wartoci typowe, anomalne i ekstremalne, ale tylko w odniesieniu
do tego okresu, na podstawie którego zosta³a opracowana (klasyfikacja nie
jest uniwersalna) i z tego wzglêdu nie powinna byæ stosowana do kolejnych
lat. Wyniki klasyfikacji s¹ porównywalne tylko wówczas, gdy dysponuje siê
seriami danych o tej samej d³ugoci i z tego samego wielolecia.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie klasyfikacji przep³ywu w poszczególnych miesi¹cach, pó³roczach i latach hydrologicznych, która eliminowa³aby wady przedstawionych powy¿ej metod i pozwala³aby jednoznacznie
i obiektywnie stwierdziæ, które wartoci przep³ywu nale¿y uznaæ za typowe,
które za anomalne, a które za ekstremalne. Zdaniem autora cechy takie posiada klasyfikacja kwantylowa, ale oparta nie na przedzia³ach kwantylowych
rozk³adu empirycznego, ale na przedzia³ach kwantylowych wyznaczanych
z rozk³adu prawdopodobieñstwa. W dalszej czêci artyku³u zostan¹ przedstawione jej za³o¿enia i zostanie ona zastosowana dla wybranych zlewni karpackich.
Obszar i okres badañ
Klasyfikacja kwantylowa zostanie zastosowana do oceny rednich przep³ywów miesiêcznych, pó³rocznych i rocznych w wybranych zlewniach, reprezentuj¹cych ró¿ne czêci regionu karpackiego (ryc. 1). W opracowaniu wykorzystano dane hydrometryczne z lat hydrologicznych 19611995. Okres ten
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charakteryzowa³ siê spadkow¹, choæ nieistotn¹ statystycznie tendencj¹ opadów (Cebulak 1997, 1999). Znaczne sumy opadów notowano w latach 1965
1980 (najwiêksze w 1974, 1966, 1970, 1980 i 1965). Niewielkie sumy opadów
charakteryzowa³y okres od 1961 do 1964 r. i  z przerwami  od 1982 do 1995 r.

Ryc. 1. Rozmieszczenie analizowanych zlewni i posterunków wodowskazowych; A  So³a
¯ywiec (784,8 km2), B  DunajecNowy TargKowaniec (681,1 km2), C  £ososinaJakubkowice (342,6 km2), D  Bia³aGrybów (209,7km2), E  WielopolkaBrzenica (483,6 km2),
F  Os³awaZagórz (505,2 km2), G  WiarKrówniki (788,9 km2)

Za³o¿enia klasyfikacji kwantylowej
W opracowaniu przyjêto za³o¿enie, ¿e parametr, na podstawie którego zostanie przeprowadzona klasyfikacja przep³ywów w okrelonej jednostce czasu (w ci¹gu miesi¹ca, pó³rocza, roku), musi uwzglêdniaæ wszystkie wartoci,
które wtedy wyst¹pi³y. Wykorzystano wiêc wartoci rednich arytmetycznych
obliczone z dobowych wartoci przep³ywów, które wyst¹pi³y w rozpatrywanych jednostkach czasowych. Zastosowanie maksymalnych i minimalnych
wartoci nie mo¿e stanowiæ podstawy do oceny przep³ywów, gdy¿ nie s¹ one
wypadkow¹ wszystkich elementów, a poza tym podlegaj¹ du¿ym przypadkowym wahaniom.
Klasyfikacja przep³ywów przeprowadzona zostanie na podstawie za³o¿eñ
zaprezentowanych w tab. 1. W proponowanej klasyfikacji za typowe nale¿y
uznaæ wartoci redniego przep³ywu zawarte w przedziale miêdzy dolnym
i górnym kwartylem. Za anomalne uznaje siê wartoci zawarte w przedziale
od kwantyla rzêdu 5% do kwantyla rzêdu 10% lub od kwantyla rzêdu 90% do
kwantyla rzêdu 95%. Mianem ekstremalnych okrelane bêd¹ wartoci mniejsze ni¿ wartoæ kwantyla rzêdu 5% lub wiêksze od kwantyla rzêdu 95%.
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Tab. 1. Kryteria klasyfikacji przep³ywu
Klasa
1
2
3
4
5
6
7

Kwantyle (%)
do 5
<5;10)
<10;25)
<25; 75>
(75; 90>
(90; 95>
Ponad 95

Charakterystyka przep³ywu
Ekstremalnie niski (extremly low)
Anomalnie niski (anomaly low)
Niski (low)
Typowy (typical)
Wysoki (high)
Anomalnie wysoki (anomaly high)
Ekstremalnie wysoki (extremly high)

Pe³na klasyfikacja powinna uwzglêdniaæ nie tylko wartoci, które wyst¹pi³y w okresie obserwacji instrumentalnych, ale tak¿e te, które mog³y wyst¹piæ w okresie wczeniejszym, i te, które bêd¹ mog³y wyst¹piæ w przysz³oci.
Powinna dawaæ mo¿liwoæ wyznaczenia przep³ywów wystêpuj¹cych naprawdê rzadko  od 5 do 10 przypadków na 100 lat (przep³ywy anomalne) lub
wystêpuj¹cych mniej ni¿ 5 razy na 100 lat (przep³ywy ekstremalne). Kwantyle wyznaczone z danego ci¹gu obserwacyjnego s¹ ograniczone jego liczebnoci¹, która najczêciej jest mniejsza ni¿ 100 elementów. W przypadku zlewni
karpackich wiarygodne serie obserwacyjne zawieraj¹ zwykle od 20 do 50 elementów. Tak krótkie serie danych nie daj¹ mo¿liwoci wydzielenia przep³ywów o ma³ym okresie powtarzalnoci. Wówczas jedynym rozwi¹zaniem jest
ekstrapolacja wykresu sumowanych czêstoci przep³ywów poza obszar zdarzeñ obserwowanych przy zastosowaniu krzywych teoretycznych (funkcji rozk³adu prawdopodobieñstwa) (Byczkowski 1999). Z powy¿szych wzglêdów klasyfikacjê przep³ywów postanowiono oprzeæ na przedzia³ach kwantylowych
wyznaczonych z krzywych prawdopodobieñstwa, a nie z wykresów sumowanych czêstoci.
Wykorzystanie rozk³adów prawdopodobieñstwa do klasyfikowania wielkoci przep³ywu nie znalaz³o w Polsce wiêkszego zastosowania, natomiast
wiele uwagi temu zagadnieniu powiêcono w rosyjskiej literaturze hydrologicznej. Przyk³ady zastosowania rozk³adów prawdopodobieñstwa rednich
rocznych przep³ywów do wydzielania lat suchych, przeciêtnych i mokrych
znaleæ mo¿na m.in. w pracy A. W. Ro¿dienstwienskiego i A. L. Czebotariewa
(1974).
Konstrukcja klasyfikacji kwantylowej rednich miesiêcznych,
pó³rocznych i rocznych przep³ywów wybranych rzek
karpackich
Dla wybranych zlewni na podstawie dobowych wartoci przep³ywu obliczono rednie przep³ywy miesiêczne, pó³roczne i roczne. Nastêpnie za pomoc¹
testu Grubsa-Becka sprawdzono, czy w seriach danych nie wystêpuj¹ ele-
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menty w¹tpliwe, których wartoci znacznie odbiegaj¹ od pozosta³ych wartoci. Je¿eli elementy takie wystêpowa³y, by³y one poddawane weryfikacji. Jej
wyniki nie da³y jednak¿e podstaw do tego, by jakikolwiek element odrzuciæ
z analizowanych serii. Nastêpnie ci¹gi danych sprawdzono pod k¹tem niezale¿noci (wykorzystano test serii) i jednorodnoci statystycznej (zastosowano
test sumy rang Kruskala-Wallisa oraz test wspó³czynnika korelacji rangowej
Spearmana na trend).
Stwierdzono, ¿e serie s¹ jednorodne, a ich elementy s¹ niezale¿ne, co pozwoli³o dopasowaæ do ich rozk³adów empirycznych funkcje rozk³adów teoretycznych. Do aproksymacji rozk³adów empirycznych zastosowano nastêpuj¹ce funkcje rozk³adów teoretycznych: gamma, logarytmiczno-normaln¹, Weibulla i logarytmiczno-gamma. Estymacja parametrów kszta³tu i skali rozwa¿anych funkcji rozk³adów prawdopodobieñstwa, przy ró¿nych wartociach
dolnego ograniczenia, wykonana zosta³a metod¹ najwiêkszej wiarygodnoci
(MNW).
Do 35-letnich serii przep³ywów rednich z ka¿dego miesi¹ca, pó³rocza i roku dopasowano ka¿dy z branych pod uwagê rozk³adów teoretycznych. Za zgodne przyjmowano te z nich, które charakteryzowa³y siê istotnym statystycznie
dopasowaniem. Do weryfikacji zgodnoci i najlepszego dopasowania rozk³adów teoretycznych do okrelonego rozk³adu empirycznego zastosowano test
c2 Pearsona oraz test l-Ko³mogorowa.
Za najbardziej wiarygodny uznawano ten z rozwa¿anych typów rozk³adów, dla którego wartoæ kryterium informacyjnego Akaike (AIC) by³a najmniejsza (Mitosek 2003). Najbardziej wiarygodne rozk³ady prawdopodobieñstwa rednich przep³ywów miesiêcznych, pó³rocznych i rocznych zestawiono
w tab. 2. Koñcowy etap analizy obejmowa³ wyznaczenie kwantyli stanowi¹-

Rok

So³a¯ywiec
DunajecNowy Targ
Kowaniec
£ososinaJakubkowice
Bia³aGrybów
WielopolkaBrzenica
Os³awaZagórz
WiarKrówniki

X

Pó³rocze zimowe

Posterunek

Pó³rocze letnie

Tab. 2. Najbardziej wiarygodne rozk³ady prawdopodobieñstwa przep³ywów rednich
miesiêcznych, pó³rocznych i rocznych w wietle kryterium informacyjnego Akaike (ACI)

W

LG

W

W

W

W

G

W

W

LN

G W W LN G W LN G
W G
G W LN W LG W
LN W LG LG LG LN LG LN
G LG G
G W W LN LG
LG LG G LG G
G LG LG

W
W
G
W
G
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W
LG
LN
LG

XI XII

I
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IV
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W
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G

W

W

W
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W
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cych wartoci graniczne poszczególnych klas, oszacowanie b³êdów kwantyli
i zastosowanie klasyfikacji do ci¹gów danych z lat 19611995 (tab. 3 i 4).
Tab. 3. Klasyfikacja przep³ywu w wybranych zlewniach karpackich w latach 19611995.
Pó³rocze zimowe. AG  zlewnie (oznaczenia jak na ryc. 1)
XI

Rok
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

A
3
2
4
4
7
4
4
2
4
4
5
4
4
4
5
3
4
5
4
5
4
7
3
3
3
4
2
5
3
3
6
5
4
3
5

B
4
5
4
4
7
3
4
1
4
3
5
4
4
1
5
4
4
4
4
7
5
7
3
4
4
4
1
4
2
4
5
4
6
4
4

C
4
4
3
3
7
4
5
2
4
4
5
3
4
4
6
3
4
3
4
5
5
7
1
3
3
4
3
5
4
4
4
4
5
1
4

D
6
4
4
4
7
4
5
2
4
1
5
3
4
4
7
3
4
3
4
6
5
6
3
3
4
4
2
4
3
4
4
4
5
1
4

XII
E
5
3
3
4
4
4
5
4
5
3
5
2
4
4
7
4
4
3
5
5
7
6
3
4
4
4
3
4
3
3
4
4
5
1
4

F
5
2
4
4
5
4
5
2
4
3
5
4
5
4
5
3
4
4
4
6
5
5
3
4
4
4
2
4
2
3
4
5
7
3
4

G
7
1
3
4
5
4
7
3
5
4
4
3
4
4
6
4
4
4
4
5
6
6
3
3
3
4
3
4
3
4
4
4
6
2
4

A
3
4
3
2
4
4
4
5
1
1
4
7
4
4
7
4
4
4
4
5
4
4
4
4
2
7
2
6
5
5
4
3
4
4
4

B
4
4
3
3
5
4
4
4
2
3
4
6
4
3
6
3
5
3
4
5
4
4
4
4
3
7
1
7
5
5
4
4
4
3
4

C
4
5
3
1
4
4
6
4
1
2
4
5
3
3
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
7
3
7
6
4
4
4
4
2
4

D
5
4
4
1
4
4
4
3
4
1
4
5
4
4
6
4
4
3
4
4
4
4
4
4
3
7
1
7
6
4
4
3
4
3
5

I
E
5
3
1
3
4
4
6
4
4
1
5
3
4
4
6
4
4
4
5
5
7
5
4
4
3
7
3
5
4
4
4
3
4
3
4

F
4
1
3
3
5
5
4
3
4
3
5
5
4
4
4
2
4
2
5
4
4
4
6
4
3
7
1
7
4
4
4
2
4
4
4

G
5
1
3
1
5
5
5
4
4
4
4
5
4
4
5
4
4
4
4
5
5
4
4
3
1
7
2
5
5
4
4
3
4
3
4

A
1
4
4
1
4
3
4
4
3
4
4
3
2
7
5
5
4
4
4
3
4
6
7
4
3
4
4
4
4
4
4
5
5
4
5

B
4
4
2
1
4
3
4
3
2
4
5
4
4
5
7
5
4
4
4
4
4
6
7
4
2
4
1
5
4
4
4
4
6
4
5

C
3
4
2
1
4
3
4
4
2
4
4
3
2
7
5
7
4
4
4
3
4
5
7
3
2
4
4
4
5
4
4
5
6
4
4

D
3
4
4
1
4
3
4
1
3
4
5
3
2
6
7
6
4
4
4
4
4
6
7
3
3
5
4
4
4
4
4
4
5
4
4

II
E
4
4
1
2
4
4
4
4
3
3
5
1
3
4
6
6
4
4
5
4
7
7
4
4
3
5
3
4
4
3
4
5
5
4
4

F
4
4
4
4
4
4
4
2
4
6
7
3
4
4
4
4
4
2
7
4
4
5
6
3
2
5
1
5
4
3
4
4
4
4
4

G
6
4
3
1
4
4
4
4
3
6
5
4
3
4
6
5
4
4
5
3
5
6
6
2
2
5
3
4
4
3
4
4
4
3
4

A
4
4
1
2
4
7
5
5
4
3
4
4
4
5
3
4
6
4
4
4
4
4
4
4
4
3
5
4
5
4
2
5
4
4
5

B
4
4
1
1
4
7
5
4
4
4
5
4
4
5
4
3
7
3
4
4
5
4
5
3
2
4
3
4
6
4
4
4
4
4
5

C
4
4
1
1
4
7
6
5
4
3
4
4
4
4
3
4
7
4
4
4
5
3
3
3
4
3
5
4
4
4
2
6
3
3
4

D
4
4
1
2
4
7
5
5
4
1
4
4
5
5
4
4
7
4
4
4
4
3
4
3
4
4
5
4
4
4
3
5
3
4
5

III
E
5
3
1
3
4
7
7
5
4
1
5
2
5
4
4
5
6
4
4
4
5
4
3
4
3
3
4
4
4
3
4
5
4
3
4

F
3
4
3
5
4
7
4
6
4
4
4
4
4
5
1
4
7
4
4
4
3
1
4
2
1
3
4
4
6
4
3
4
3
4
5

G
5
4
3
1
5
7
6
5
4
4
4
4
4
4
4
4
6
4
5
4
5
3
4
3
1
4
4
4
4
4
2
4
4
3
4

A
4
4
4
4
5
4
7
4
1
4
4
1
4
2
4
4
5
4
5
3
7
4
7
2
4
4
4
4
4
4
2
5
5
7
4

B
4
4
4
2
6
4
7
4
3
4
4
1
4
3
4
4
7
5
5
3
6
4
5
3
4
4
2
3
4
4
3
5
4
5
4

C
2
5
7
4
7
4
4
4
2
6
4
1
5
1
3
4
5
4
5
3
4
4
6
3
5
4
4
4
2
3
4
4
4
5
4

D
3
4
4
4
6
4
7
4
2
4
4
1
4
1
3
4
5
4
5
3
5
4
7
3
4
4
4
4
2
3
4
5
4
4
4

Pó³rocze zimowe

IV
E
3
4
7
7
7
4
5
4
4
4
4
1
4
1
3
5
4
4
5
4
5
4
5
3
4
4
4
4
2
2
4
4
4
3
3

F
1
5
4
6
6
4
7
4
2
4
4
1
4
1
4
4
4
4
5
4
6
4
7
3
4
4
4
4
4
3
3
5
4
4
4

G
4
4
5
5
7
4
7
4
4
4
4
2
4
1
3
5
4
5
4
3
5
4
5
1
4
4
4
4
1
3
3
4
4
4
3

A
4
7
4
5
4
4
5
4
4
4
3
4
4
1
4
6
4
4
3
4
1
4
4
3
4
4
6
4
3
4
2
4
4
5
5

B
3
7
5
6
5
4
4
4
3
4
4
4
4
1
4
6
4
4
3
4
1
3
4
4
4
3
5
4
4
4
1
4
4
5
4

C
2
7
4
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
5
4
4
4
3
4
1
4
4
4
4
3
5
4
3
4
4
4
6
5
6

D
2
7
5
7
4
4
5
3
4
4
2
3
4
1
4
6
4
4
3
5
2
4
4
4
4
4
5
4
2
4
3
4
5
5
5

E
3
5
5
7
4
4
6
4
6
4
3
1
2
1
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
3
3
4
2
4
5
5
4

F
1
6
5
7
4
3
6
4
4
5
4
4
4
1
4
7
4
4
4
4
1
4
3
3
4
4
4
4
4
4
1
4
4
4
4

G
4
5
4
7
4
4
6
3
6
4
3
3
4
1
4
6
4
4
4
4
3
4
4
3
4
3
4
4
4
5
2
4
5
3
4

A
2
7
3
3
5
4
6
4
1
3
4
4
3
4
5
4
6
4
4
4
4
4
6
1
3
4
4
4
4
4
2
5
5
5
5

B
3
7
4
4
7
5
5
3
1
4
4
3
4
1
5
5
6
4
4
4
4
4
4
1
4
4
3
4
4
4
2
4
4
4
4

C
1
7
4
3
5
6
7
4
1
4
4
2
4
3
5
4
5
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
3
4
5
4
4

D
3
6
4
4
6
5
7
2
3
3
4
2
4
2
5
5
5
4
4
4
4
4
6
1
3
4
4
4
3
4
2
4
5
4
5

E
4
4
4
5
5
5
7
4
4
3
4
1
4
3
5
5
4
4
5
4
7
5
4
3
3
4
3
4
3
1
3
4
4
3
4

F
2
4
4
7
6
4
7
4
4
4
4
3
4
3
4
4
5
4
6
4
4
4
6
1
3
5
3
5
4
2
2
4
4
3
4

G
5
4
4
6
7
5
7
4
4
4
4
3
4
3
4
5
4
4
4
4
5
4
4
1
3
4
4
4
4
4
2
3
5
1
4

Szczegó³owy opis procedur wykrywania elementów odstaj¹cych, badania
jednorodnoci statystycznej i niezale¿noci elementów ci¹gów, a tak¿e zagadnieñ doboru funkcji rozk³adów teoretycznych do rozk³adów empirycznych
i okrelania ich zgodnoci, znaleæ mo¿na m.in. w pracy Zasady obliczania
(2005) oraz w monografii S. Wêglarczyka (1998). Problem doboru najbardziej
wiarygodnego rozk³adu teoretycznego i szacowania jego parametrów jest tak¿e poruszany w opracowaniu H. T. Mitoska (2003).
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Tab. 4. Klasyfikacja przep³ywu w wybranych zlewniach karpackich w latach 19611995. Pó³rocze letnie. AG  zlewnie
(oznaczenia jak na ryc. 1)
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Miesi¹ce, pó³rocza i lata o ekstremalnym i anomalnym
przep³ywie w wieloleciu 19611995 w wybranych zlewniach
karpackich
Na podstawie dokonanej oceny rednich przep³ywów miesiêcznych, pó³rocznych i rocznych w latach 19611995 mo¿na stwierdziæ, ¿e wartoci anomalnie lub ekstremalnie niskie wyst¹pi³y w ka¿dej serii nie wiêcej ni¿ 5 razy,
a wartoci anomalnie lub ekstremalnie wysokie nie wiêcej ni¿ 6 razy. Szczególnie interesuj¹ce s¹ te okresy, w których jednoczenie we wszystkich lub
w wiêkszoci analizowanych zlewni wystêpowa³y wartoci ekstremalne lub
anomalne (tab. 5). Sytuacje, kiedy we wszystkich zlewniach jednoczenie
wystêpowa³y anomalnie i ekstremalnie wysokie przep³ywy, zdarza³y siê czêciej ni¿ sytuacje, kiedy we wszystkich analizowanych zlewniach wystêpowa³y wartoci anomalnie i ekstremalnie niskie. Wartoci ekstremalnie i anomalnie wysokie wyst¹pi³y we wszystkich zlewniach w grudniu 1986 r., lutym
1966 i 1977 r., lipcu 1980 r. oraz w padzierniku 1974 i 1980 r. Nietypowo
wysokie wartoci przep³ywu charakteryzowa³y we wszystkich zlewniach pó³rocze letnie 1980 r. oraz lata hydrologiczne: 1965 i 1980. Ekstremalnie i anomalnie niskie przep³ywy wyst¹pi³y jednoczenie w analizowanych zlewniach
tylko w marcu 1972, kwietniu 1974 i we wrzeniu 1961 r.
Tab. 5. Okresy z ekstremalnymi lub anomalnymi wartociami przep³ywu we wszystkich
(czcionka pogrubiona) lub w wiêkszoci analizowanych zlewni
Przedzia³ czasu
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Pó³rocze letnie
Pó³rocze zimowe
Rok

Ekstremalnie i anomalnie wysokie
1965, 1975, 1982
1975, 1986, 1988
1982, 1975, 1983
1966, 1977
1965, 1967, 1983
1962, 1964, 1976
1978, 1987, 1989
1962, 1965, 1974
1970, 1973, 1980
1965, 1980, 1985
1978, 1990
1974, 1980
1965, 1970, 1974, 1980
1962, 1965
1962, 1965, 1980

Ekstremalnie i anomalnie niskie
1968, 1987
1964, 1970
1964, 1985
1963, 1964
1969, 1972, 1974, 1989
1974, 1981, 1991
1969
1963
1963
1992
1961
1961
1961
1984, 1991
1961

Podsumowanie
Przedstawiona w pracy klasyfikacja oparta jest na przedzia³ach kwantylowych rednich miesiêcznych, pó³rocznych i rocznych wartoci przep³ywów.
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Przedzia³y kwantylowe nie s¹ wyznaczane z rozk³adów empirycznych (charakteryzuj¹cych próby losowe), ale z krzywych rozk³adów prawdopodobieñstwa (charakteryzuj¹cych w³asnoci statystyczne populacji generalnych).
Dziêki temu mo¿liwe jest jednoznaczne okrelenie przedzia³ów, w których
zawieraj¹ siê wartoci obiektywnie rzadkie (ekstremalne i anomalne), nawet
w tych sytuacji gdy dysponuje siê stosunkowo krótkimi seriami danych (przynajmniej 30 elementów).
Klasyfikacja pozwala okreliæ, w jakim przedziale prawdopodobieñstwa
wystêpuj¹ oceniane wartoci przep³ywu oraz jaki jest przeciêtny okres ich
powtarzalnoci. Znajomoæ w³asnoci probabilistycznych przep³ywów, stanowi¹cych granice poszczególnych przedzia³ów wyró¿nionych w ramach przedstawionej klasyfikacji, gwarantuje porównywalnoæ wyników uzyskiwanych
z ró¿nych posterunków wodowskazowych.
Przep³ywy prawdopodobne odnosz¹ siê do danych obejmuj¹cych nie tylko
okres obserwacji instrumentalnych, ale tak¿e lata przesz³e, jak i przysz³e,
dlatego przedstawiona klasyfikacja mo¿e s³u¿yæ do oceny przep³ywów w odniesieniu do kolejnych lat. Pod tym wzglêdem jest ona uniwersalna.
Przedstawiona klasyfikacja pozwala w obiektywny i jednoznaczny sposób
wyznaczyæ strefy przep³ywów typowych, anomalnych i ekstremalnych (przedzia³y wartoci przep³ywów o ma³ym okresie powtarzalnoci), a co za tym
idzie zidentyfikowaæ okresy suche, typowe i wilgotne.
Klasyfikacjê zastosowano dla wybranych zlewni cz¹stkowych dorzecza
Wis³y reprezentuj¹cych ró¿ne czêci Karpat Polskich. Stwierdzono, ¿e w ka¿dej zlewni wartoci ekstremalne i anomalne w okresie 19611995 wyst¹pi³y
w poszczególnych miesi¹cach, pó³roczu letnim i zimowym oraz w wieloleciu
maksymalnie 56 razy. W niektórych okresach wartoci ekstremalne lub anomalne wyst¹pi³y we wszystkich zlewniach jednoczenie.
Opracowanie wykonano w ramach projektu zamawianego PBZ-KBN-086/P04/2003.
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Prognoza zagro¿eñ ujêcia wody w wyniku
infiltracji zanieczyszczonych wód opadowych
Prognosis of the hazard of water intake as the result of infiltration of polluted rainwater

ABSTRACT: The study presents the application of a numerical model in
determining the amount and direction of filtration of polluted rainwater in
the immediate alimentation zone of a water intake. The research focused on
an infiltration type of water intake in the Warta valley in Poznañ. In the
construction of the mathematical model use was made of the SP2 calculation
program from the HYDRYLIB program library. On the basis of computer
calculations and simulations, the balance of exploitation as well as directions
and intensity of the main streams of underground water in the intake area
were determined. The results made it also possible to indicate variants of
protection against the inflow of contaminated water from outside the intake
zone.
S£OWA KLUCZOWE: modelowanie matematyczne wód podziemnych, bilans wód
podziemnych, ujêcie wody.
KEY WORDS: numerical groundwater modelling, groundwater balance, water
intake.

Wprowadzenie
Badania wykonano dla ujêcia wody podziemnej po³o¿onego w dolinie Warty, w obrêbie aglomeracji Poznania. Jest to ujêcie infiltracyjne, a eksploatacja wód prowadzona jest systemem lewarowym. Po wybudowaniu autostrady
A-2, przebiegaj¹cej przez ujêcie, zmianie uleg³a znaczna czêæ jego infrastruktury, tym samym warunki eksploatacji. Wyst¹pi³y równie¿ zagro¿enia ujêcia,
bêd¹ce konsekwencj¹ przekszta³ceñ terenu zwi¹zanych bezporednio z budow¹ i eksploatacj¹ arterii komunikacyjnej. Potencjalne zagro¿enie stanowi
odp³yw zanieczyszczonych wód opadowych z pasa autostrady, który stagnuje
w niewielkich zbiornikach zlokalizowanych w obrêbie wêz³a autostrady, w bezporednim s¹siedztwie ujêcia wody. Skonstruowanie modelu matematycznego i przeprowadzenie symulacji komputerowych eksploatacji ujêcia wody po-

Prognoza zagro¿eñ ujêcia wody w wyniku infiltracji...

331

zwoli³o na okrelenie rozwi¹zañ prowadz¹cych do ograniczenia dop³ywu zanieczyszczeñ.
Charakterystyka obszaru badañ
Badane ujêcie wody jest zlokalizowane w obrêbie prze³omowego odcinka
doliny Warty. Zbiornik wodonony charakteryzuje siê ma³o urozmaicon¹ struktur¹ osadów, reprezentowanych g³ównie przez: piaski drobnoziarniste, piaski pylaste, a w czêci sp¹gowej: piaski frakcji rednio- i gruboziarnistej oraz
¿wiry. Lokalnie wystêpuj¹ równie¿ laminy facji zastoiskowej. Zbiornik ten,
o szerokoci miejscami do 1 km, wype³niaj¹ osady o mi¹¿szoci do 18 m. Wody
podziemne ujmowane s¹ w dolinie za pomoc¹ 310 studni wierconych pod³¹czonych do lewarów, usytuowanych równolegle do rzeki Warty w odleg³oci
oko³o 80 m (lewar I), 240 m (lewar II), 400 m (lewar III). Warstwa wodonona
czêciowo alimentowana jest ze stawów infiltracyjnych o ³¹cznej powierzchni
oko³o 27 ha.
Dyskretyzacja obszaru i warunki brzegowe modelu
matematycznego
Analizowane ujêcie wód podziemnych by³o ju¿ wczeniej wykorzystane do
modelowania (Kostecki 2000). Jednak¿e parametry (dyskretyzacja) oraz zasiêg wczeniejszych opracowañ nie pozwoli³y na wykorzystanie istniej¹cych
modeli do rozwi¹zania postawionego celu. Tak¿e ze wzglêdu na zmiany, jakie
spowodowa³o wybudowanie autostrady A-2, przyst¹piono ponownie do konstrukcji modelu od podstaw. Obszar wokó³ ujêcia o powierzchni 432,72 ha zdyskretyzowano siatk¹ kwadratow¹ o wymiarach 195 wierszy i 80 kolumn (10
818 pól elementarnych). Granica modelu matematycznego zosta³a poprowadzona od strony zachodniej i wschodniej  wzd³u¿ krawêdzi doliny Warty, natomiast
od strony pó³nocnej i po³udniowej  prostopadle do doliny. Uwzglêdniaj¹c g³ówne
za³o¿enia modelu strukturalnego oraz postawione cele rozwi¹zania numerycznego, przyjêto ortogonaln¹ siatkê dyskretyzacyjn¹ o kroku 20 m w uk³adzie umo¿liwiaj¹cym odwzorowanie infrastruktury ujêcia. Przy pomocy bloków obliczeniowych z warunkami brzegowymi I rodzaju  Dirichleta (Emsellem 1975)  odwzorowano granice modelowanego obszaru; wzd³u¿ doliny Warty od strony zachodniej oraz od strony wschodniej (ryc. 1). Blokami z warunkiem brzegowym II
rodzaju (Neumanna) odwzorowano pozosta³e pole filtracji (oprócz Warty), w tym
stawy infiltracyjne i eksploatacjê studni g³êbinowych. Warunkami mieszanymi (Dirichleta-Neumanna) III rodzaju odwzorowano przebieg rzeki Warty oraz
jej lewobrze¿ny dop³yw  Strumieñ Junikowski (ryc. 1).

Ryc. 1. Schemat dyskretyzacji ujêcia wody podziemnej wed³ug stanu w czerwcu 2005 roku
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Identyfikacja modelu
Do przeprowadzenia obliczeñ wykorzystano program numeryczny typu SP2
nale¿¹cy do biblioteki programów HYDRYLIB, przeznaczony do stacjonarnych symulacji hydrodynamicznych w uk³adzie jednowarstwowym. Ze wzglêdu na dynamiczny charakter zwierciad³a wód podziemnych w strefie ujêcia,
do obliczeñ przyjêto schemat filtracji ustalonej w warunkach naporowych.
Kalibracjê modelu realizowano poprzez rozwi¹zanie zadania odwrotnego,
polegaj¹cego na odtworzeniu okrelonego po³o¿enia zwierciad³a wody poprzez
korektê okrelonych parametrów filtracyjnych oraz warunków brzegowych
(Brylska i in. 1982). Identyfikacja warunków eksploatacji ujêcia wody zosta³a poprzedzona schematyzacj¹, a nastêpnie dyskretyzacj¹ parametrów niezbêdnych do przeprowadzenia symulacji komputerowych.
Na bazie przygotowanych danych przyst¹piono do kalibracji modelu metod¹ kolejnych przybli¿eñ, weryfikuj¹c rzêdne zwierciad³a wody w kilkudziesiêciu punktach kontrolnych. W pocz¹tkowej fazie model tarowano poprzez
zmianê infiltracji ze stawów. W póniejszym etapie dokonywano korekty iloci przes¹czania wód przez aluwia (parametr TRP) w korycie Warty i Strumienia Junikowskiego. Kalibracja modelu wymaga³a przeprowadzenia kilkudziesiêciu symulacji. Model uznano za wytarowany, gdy ró¿nica pomiêdzy
rzêdnymi zwierciad³a wody zmierzona w piezometrach i rzêdnymi zwierciad³a wody obliczonymi z modelu nie przekracza³a 20 cm (ryc. 2). W efekcie
przeprowadzonych symulacji komputerowych okrelono g³ówne sk³adniki bilansu zasilania i eksploatacji ujêcia, które by³y podstaw¹ dalszej analizy.
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Ryc. 2. Ró¿nica rzêdnych zwierciad³a wody podziemnej obliczonych z modelu w stosunku
do rzêdnych zmierzonych w piezometrach
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Bilans zasilania i eksploatacji ujêcia wód podziemnych
W celu przeprowadzenia analizy g³ównych sk³adowych bilansu zasilania
oraz eksploatacji ujêcia wody dokonano strukturalnego podzia³u odwzorowanego obszaru na piêæ sektorów (ryc. 3). Obejmowa³y one nastêpuj¹ce strefy
i elementy struktury ujêcia wody:
SEKTOR I: obszar po³o¿ony na pó³noc od linii kolejowej, lewar I  do studni nr 20 w³¹cznie, bez stawów infiltracyjnych;
SEKTOR II: stawy infiltracyjne: Grundela, Dêbowy, Borusa, 1, 2, 2a, 7, 8,
8b, 8ab, lewar I  do studni nr 50, lewar II  do studni nr 25, lewar III  do
studni nr 20;
SEKTOR III: stawy infiltracyjne: S³oneczny, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 9, 9a, 10,
10a, 11, 11a, 13, 13a, 14, 14a, 15, 15a, 3ab, 4ab, 9b, 10c, 10b, 11c, 10ac, 10ab,
11ab, 13b, 14b, 15b, 14ab, 14c, 15c/15d, lewar I, II i III  do ostatnich studni
zlokalizowanych na pó³noc od pasa autostrady;
SEKTOR IV: stawy os³onowe w pasie autostrady: I, II, III, IV, V, VI (brak
studni);
SEKTOR V: stawy infiltracyjne: 6, 6a, 12, 12a, 18, 18a, studnie zlokalizowane na po³udnie od pasa autostrady  koñcowe odcinki lewarów: I, II i III.*
Analizê sk³adowych bilansu (w jednostkach wydajnoci [m3·d-1]) przeprowadzono na podstawie przyjêtego podzia³u na sektory (IV). Równania bilansowe uwzglêdniaj¹ nastêpuj¹ce elementy: QZ  dop³yw gruntowy do ujêcia od
zachodu, QW  dop³yw gruntowy od wschodu, QZW  zasilanie z Warty, QDW 
drena¿ Warty, QINFE  infiltracja efektywna, QINFS  infiltracja ze stawów,
QEKSPL  eksploatacja studni, ± QD  ró¿nica pomiêdzy eksploatacj¹ i sumaryczn¹ alimentacj¹ wód (nadwy¿ka lub niedobór wody).
Na podstawie obliczeñ symulacyjnych g³ówne sk³adowe bilansu w sektorze I mo¿na zapisaæ nastêpuj¹co:
QZ + QW + QZW + QINFE = QEKSPL ± QD
454 + 143 + 2645 + 112 = 3720  366.
Dop³yw gruntowy od wschodu (143 m3·d-1) wynika ze zredukowania dop³ywu o drena¿ z prawego brzegu Warty. W równaniu bilansu zasilania i eksploatacji w sektorze I wystêpuje niedobór wody w stosunku do wielkoci eksploatacji, wynosz¹cy oko³o 366 m3·d-1. G³ówne sk³adowe bilansu w sektorze II
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
QZ + QW + QZW + QINFS = QEKSPL ± QD
286 + 189 + 6886 + 11 377 = 19 615  877.
* Niektórych (z powy¿szych) oznaczeñ elementów infrastruktury ujêcia nie umieszczono na ryc. 3 dla zachowania czytelnoci ryciny.

Ryc. 3. Sk³adniki bilansu zasilania i eksploatacji ujêcia wody [m3·d-1]
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G³ówne sk³adowe bilansu w sektorze III przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
QZ + QW + QZW + QINFS = QEKSPL ± QD
242 + 149 + 6062 + 26 129 = 33 285  703.
Zestawienie bilansu w sektorze IV wymaga³o w pierwszej kolejnoci oceny
sk³adowych w sektorze V. Wynika to ze specyfiki sektora IV, w którym brak
studni eksploatacyjnych, natomiast istotn¹ rolê odgrywa infiltracja ze stawów os³onowych oraz fakt, ¿e Warta na analizowanym odcinku (wzd³u¿ ca³ego sektora) jest ciekiem obustronnie drenuj¹cym. Dop³yw gruntowy od wschodu
do sektora V, wynosz¹cy 194 m3·d-1, jest w ca³oci drenowany przez Wartê.
Obliczony (zsumowany) drena¿ Warty w sektorze V jest skumulowany na
odcinku po³udniowo-zachodnim rzeki (na wejciu do modelu od po³udnia 
fragment zakola rzeki). £¹czny drena¿ w tej czêci koryta Warty wynosi 1962
m3·d-1. Poniewa¿ Warta (wynik obliczeñ z modelu) drenuje praktycznie wszystkie wody pochodz¹ce z infiltracji efektywnej (134 m3·d-1) w sektorze V, oznacza to, ¿e do zbilansowania drena¿u Warty brakuje 1828 m3·d-1. Dop³yw gruntowy do strefy ujêcia wody od zachodu w sektorze V wynosi oko³o 1888 m3·d-1, tak
wiêc ró¿nica dop³ywu gruntowego od zachodu i drena¿u Warty, maj¹ca wartoæ 1828 m3·d-1, wynosi 60 m3·d-1. Jak wynika z obliczeñ, nadwy¿ka ta jako
strumieñ bezporednio dop³ywa od zachodu do stawów: 18a i 18, a tym samym do koñcowego odcinka eksploatowanego lewara III.
Na tym etapie analizy bilansu zasilania w sektorze V stwierdzono, ¿e na
eksploatacjê wynosz¹c¹ 17 096 m3 ·d-1 sk³adaj¹ siê: dop³yw gruntowy od zachodu 60 m3·d-1, infiltracja wód z Warty 2820 m3·d-1, infiltracja ze stawów
11 628 m3·d-1, co daje ³¹cznie 14 508 m3·d-1.
Z zestawienia wielkoci eksploatacji (17 096 m3·d-1) oraz sumy sk³adników
zasilania (14 508 m3·d-1) wynika ró¿nica wynosz¹ca 2588 m3·d-1. Jest wysoce
prawdopodobne, ¿e strumieñ wód o takim wydatku dop³ywa do sektora V bezporednio ze stawów infiltracyjnych (os³onowych) znajduj¹cych siê w sektorze
IV (w pasie autostrady A-2). Przyjmuj¹c zatem zestawienie bilansowe w sektorze V za prawdopodobne, sk³adowe bilansu bêd¹ przedstawiaæ siê nastêpuj¹co:
QZ + QSIV + QZW + QINFS = QEKSPL
60 + 2588 + 2820 + 11 628 = 17 096,
gdzie: QSIV  dop³yw z sektora IV, pozosta³e oznaczenia jak wy¿ej.
Przyjmuj¹c powy¿sze wartoci oraz ich rozk³ad przestrzenny, bilans w sektorze IV mo¿na okreliæ:
QDW + QSIV + QDOIII + QZ = QINFE ± QD
1479 + 2588 + 1507 + 439 = 5574 + 439,
gdzie: QDOIII  dop³yw gruntowy do sektora III z sektora IV.
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Z powy¿szego równania bilansowego wynika, ¿e w sektorze IV wystêpuje
nadwy¿ka wód po stronie przychodów wynosz¹ca 439 m3·d-1. Jest to obliczony
na modelu strumieñ wód, który odpowiada dop³ywowi gruntowemu od zachodu w sektorze IV. Jest prawdopodobne, ¿e ten strumieñ wód podziemnych
kieruje siê bezporednio od zachodniej granicy sektora IV w kierunku sektorów III, II i I. Jego znaczn¹ czêæ mog¹ stanowiæ zanieczyszczone wody pochodz¹ce z osadnika zbieraj¹cego wody sp³ywaj¹ce z pasa autostrady, stwarzaj¹c istotne zagro¿enie, zw³aszcza ¿e strumieñ ten kieruje siê w stronê rodkowej czêci ujêcia. Ten strumieñ wód gruntowych (439 m3·d-1), powiêkszony
o odp³yw infiltracyjny ze stawów os³onowych do sektora III (1507 m3·d-1), stanowi ³¹cznie 1946 m3·d-1. Strumieñ ten odpowiada sumarycznemu niedoborowi wody w sektorach: I, II i III.
Prognoza eksploatacji ujêcia
Zagro¿enie spowodowane dop³ywem wód zanieczyszczonych z autostrady
by³o przyczyn¹ postawienia prognozy eksploatacji po przebudowie ujêcia, polegaj¹cej na likwidacji grobli miêdzy stawami g³ównymi oraz likwidacji bocznych stawów infiltracyjnych. W tym celu wykorzystano model numeryczny,
wytarowany na stan eksploatacji ujêcia w czerwcu 2005 roku. Najistotniejsz¹ zmian¹ w stosunku do struktury istniej¹cego modelu by³o dodanie infiltracji w blokach geometrycznie odpowiadaj¹cych lokalizacji grobli pomiêdzy
g³ównymi stawami infiltracyjnymi.
Prognoza bilansu zasilania i eksploatacji po przebudowie
ujêcia
Uzyskane z obliczeñ wed³ug modelu numerycznego prognozowane wartoci sk³adowych bilansu w sektorze I s¹ nastêpuj¹ce:
QZ + QW + QZW + QINFE = QEKSPL ± QD
454 + 151 + 2645 + 112 = 3720  358.
Dop³yw gruntowy od wschodu (151 m3·d-1) wynika ze zredukowania dop³ywu (z modelu numerycznego) o wartoæ drena¿u prawostronnego Warty.
W równaniu bilansu zasilania i eksploatacji w sektorze I wystêpuje niedobór
wody (358 m3·d-1) w stosunku do eksploatacji. Sk³adowe bilansu w sektorze II
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
QZ + QW + QZW + QINFS = QEKSPL ± QD
259 + 180 + 6799 + 11 377 = 19 615  1000.

Ryc. 4. Schemat dyskretyzacji ujêcia wody po przebudowie
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Ryc. 5. Sk³adniki bilansu zasilania i eksploatacji po przebudowie ujêcia [m3·d-1]
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Sk³adowe bilansu w sektorze III:
QZ + QW + QZW + QINFS = QEKSPL ± QD
175 + 22 + 5172 + 27 345 = 33 285  571.
Zestawienie bilansu w sektorze IV wymaga³o, jak poprzednio, w pierwszej
kolejnoci oceny sk³adowych bilansu w sektorze V. Dop³yw gruntowy od wschodu do sektora V, wynosz¹cy 192 m3/d, jest w ca³oci drenowany przez Wartê.
Drena¿ Warty w sektorze V, podobnie jak wczeniej, skumulowany jest na
odcinku po³udniowo-zachodnim rzeki (zakole Warty). £¹czny drena¿ na tym
odcinku rzeki wynosi 2718 m3·d-1. Jak wynika z modelu, Warta drenuje wszystkie wody pochodz¹ce z infiltracji efektywnej (134 m3·d-1) w sektorze V. Oznacza to, ¿e do zbilansowania drena¿u Warty brakuje 2584 m3·d-1. Ca³kowity
dop³yw gruntowy do strefy ujêcia od zachodu w sektorze V, wynosi 1889 m3·d-1,
ale ten ca³y strumieñ drenowany jest przez Wartê. Do wyrównania deficytu
bilansu drena¿u rzeki brakuje 695 m3. ·d-1. W sektorze IV, od zachodu, ca³kowity dop³yw gruntowy wynosi 427 m3·d-1. Uwzglêdniaj¹c równie¿ tê iloæ wody,
w bilansie drena¿u Warty w sektorze V nadal bilans nie domyka siê o 268
m3·d-1. Do ca³kowitego zbilansowania drena¿u rzeki Warty ta czêæ wody jest
uzupe³niana z infiltracji stawowej z sektora V. Z zestawienia wielkoci eksploatacji (17096 m3·d-1) oraz sumy sk³adników zasilania (15 767 m3·d-1) wynika ró¿nica wynosz¹ca 1329 m3·d-1. Mo¿na przyj¹æ, ¿e strumieñ wód o takim
natê¿eniu dop³ywa do sektora V bezporednio ze stawów infiltracyjnych (os³onowych) znajduj¹cych siê w sektorze IV (w pasie autostrady). Przyjmuj¹c
zatem ocenê bilansu w sektorze V za w³aciw¹, mo¿na zapisaæ:
QSIV + QZW + QINFS = QEKSPL
1329 + 1534 + 14 233 = 17 096,
gdzie: QSIV  dop³yw z sektora IV.
Uwzglêdniaj¹c sk³adowe bilansu w pozosta³ych sektorach, mo¿na przyj¹æ
zestawienie bilansowe w sektorze IV:
QDW + QSIV + QDOIII = QINFE
2316 + 1329 + 1929 = 5574,
gdzie: QDOIII  dop³yw gruntowy do sektora III z sektora IV.
Z prognostycznego wariantu wynika, ¿e strumieñ dop³ywu gruntowego od
zachodu w sektorze IV w ca³oci dop³ywa do sektora V, co w konsekwencji
stanowi sk³adow¹ zasilania podziemnego Warty. Strumieñ ten przejmuje zanieczyszczone wody z autostrady i odp³ywa bezporednio do Warty, a zatem
nie powinien stanowiæ zagro¿enia dla jakoci wód eksploatowanych na obszarze ujêcia.
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Podsumowanie
Na podstawie symulacji i analizy ilociowej przestrzennego rozmieszczenia sk³adowych bilansu zasilania i eksploatacji ujêcia wody widaæ, ¿e niespe³na 3% wód, pochodz¹cych ze stawów infiltracyjnych, jest drenowana przez
Wartê. W wariancie prognostycznym drena¿ ten jest nieco wiêkszy i wynosi
4,4%. W celu zachowania wzglêdnie korzystnych warunków eksploatacji,
a zw³aszcza alimentacji ujêcia, szczególne znaczenie ma utrzymanie (w miarê
mo¿liwoci równie¿ poprawienie) najkorzystniejszych parametrów infiltracyjnych stawów os³onowych w sektorze IV, zlokalizowanych w bezporednim s¹siedztwie autostrady A-2. W efekcie zwiêkszona infiltracja ze stawów os³onowych prawdopodobnie jest korzystna dla jakoci eksploatowanych wód. Zmiana uk³adu hydrodynamicznego w tej czêci ujêcia, w postaci ustabilizowania
po¿¹danego kierunku odp³ywu strumieni zanieczyszczonych wód bezporednio
do Warty, jest mo¿liwa pod warunkiem utrzymania eksploatacji ujêcia na okrelonym poziomie. Os³onowa rola stawów zlokalizowanych na po³udnie od autostrady polega na tym, ¿e zwiêkszona infiltracja pozwala na efektywn¹ ochronê jakociow¹ wód sczerpywanych przez studnie koñcowego odcinka lewara III
oraz na korzystne (po¿¹dane) ukszta³towanie uk³adu hydrodynamicznego, który
zabezpiecza strefê eksploatacji przed dop³ywem zanieczyszczonych wód infiltruj¹cych w s¹siedztwie wêz³a autostrady.
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Przyrodnicze uwarunkowania migracji
i koncentracji zanieczyszczeñ wód morskich
a rozwój turystyki na przyk³adzie wybranych
k¹pielisk Europy

Natural conditions of migration and concentration of pollutants of sea water and development
of tourism exemplified on selected seaside resorts of Europe

ABSTRACT: Sea coasts of Europe are very attractive for tourists during
summer season. Sea waters are very polluted due to pollution of rivers that
flow into and due to the fact that European seas are important transport
routs. Natural conditions such as circulation of water currents, shape of
coastline and wind direction have a great influence on the transport of
pollution. Monitoring of seaside resorts is one the best ways to compare the
quality of water in the last years. The improvement of sea water quality in
monitored seaside resorts is noticed, especially in Germany, Greece, Portugal
and the United Kingdom.
S£OWA KLUCZOWE: zanieczyszczenia, k¹pieliska, monitoring.
KEY WORDS: pollution, seaside resorts, monitoring.

Wprowadzenie
Europa skupia niemal po³owê globalnego ruchu turystycznego (WTO 2005).
O jej atrakcyjnoci wiadcz¹ walory kulturowe oraz walory przyrodnicze. Na
uwagê zas³uguj¹ zw³aszcza wybrze¿a, gdzie koncentruje siê wypoczynek
w okresie letnim. Równoczenie niemal wszystkie akweny otaczaj¹ce Europê
poddane s¹ bardzo silnej antropopresji, przez co jakoæ wód jest niezadowalaj¹ca. Wpadaj¹ce do nich rzeki transportuj¹ zanieczyszczenia komunalne i przemys³owe. Morza s¹ równie¿ wa¿nymi szlakami transportowymi, przez co
wystêpuj¹ w nich m.in. zanieczyszczenia olejowe. Morze Pó³nocne jest obszarem wydobycia ropy naftowej. Istotny wp³yw na jakoæ wód ma to, ¿e Morze
Ba³tyckie i Morze ródziemne s¹ morzami zamkniêtymi, po³¹czonymi z oceanem wiatowym jedynie poprzez w¹skie cieniny, przez co nale¿¹ do najbardziej zanieczyszczonych akwenów wiata.
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Naturalne zjawiska zachodz¹ce w rodowisku, takie jak pr¹dy przybrze¿ne, wiatry, a tak¿e ukszta³towanie dna morskiego czy przebieg linii brzegowej, mog¹ nasilaæ b¹d ³agodziæ negatywne oddzia³ywanie zanieczyszczeñ
antropogenicznych.
Najwiêksza koncentracja zanieczyszczeñ w Europie wystêpuje u wybrze¿y
morskich, a wiêc w strefie bardzo atrakcyjnej dla turystów. Zanieczyszczenia
olejowe, komunalne czy przemys³owe powoduj¹ widzialne zmiany jakoci wód
w postaci t³ustych plam, piany oraz silnego zmêtnienia wody (£omniewski
i in. 1974). K¹pieliska o silnym zanieczyszczeniu wody s¹ zamykane czasowo, na ca³y okres wakacyjny lub likwidowane.
W artykule podjêto próbê analizy stanu jakoci wód w wybranych k¹pieliskach europejskich w 2005 r. w celu stwierdzenia, czy stan ten poprawi³ siê
w porównaniu z poprzednimi latami.
Rodzaje zanieczyszczeñ
Monitoring k¹pielisk1 jest niezbêdny w celu okrelenia jakoci wód przybrze¿nych. W niniejszym opracowaniu pod uwagê wziêto 5 rodzajów zanieczyszczeñ, których wystêpowanie mo¿e stanowiæ dla osób k¹pi¹cych siê zagro¿enie dla zdrowia, a zatem powinno wykluczaæ dany obszar z listy k¹pielisk. W pobranych próbkach sporód parametrów mikrobiologicznych badano
zwartoæ bakterii grupy coli i bakterii grupy coli typu ka³owego, sporód parametrów fizykochemicznych za iloæ olejów mineralnych, substancji powierzchniowo czynnych (trwa³a piana jako wynik obecnoci detergentów) i fenoli. Wszystkie dane pochodz¹ ze Sprawozdania zbiorczego Komisji Europejskiej (Jakoæ wody w k¹pieliskach... 2005).
Ca³kowita liczba monitorowanych k¹pielisk w Unii Europejskiej w 2005 r.
wynios³a 14 230, co wiadczy o wzrocie liczby tych k¹pielisk w porównaniu
z rokiem 2004 r., gdy monitorowano ich 13 950. Aby porównaæ sytuacjê k¹pielisk mórz otwartych i mórz wewnêtrznych, do analizy wybrano nastêpuj¹ce akweny: Morze ródziemne (Grecja, Hiszpania, W³ochy), Morze Ba³tyckie
(Litwa, Niemcy), Morze Pó³nocne (Belgia, Niemcy, Wielka Brytania) oraz
Ocean Atlantycki (Portugalia).
Zmiany jakoci wód w k¹pieliskach nadmorskich
Wród analizowanych k¹pielisk zaobserwowano du¿e zmiany w jakoci
wody (tab. 1). Najwiêksze odnotowano w Niemczech. W pierwszym roku badawczym (1991) jedynie w 18,1% k¹pielisk wskaniki jakoci wody by³y zgod1
K¹pielisko to miejsce, gdzie k¹piel jest wyranie dozwolona przez w³aciwe w³adze
oraz/lub k¹piel nie jest zabroniona oraz jest tradycyjnie praktykowana przez du¿¹ liczbê
k¹pi¹cych siê (Jakoæ wody w k¹pieliskach 2005)
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ne z obowi¹zuj¹cymi i zalecanymi wartociami, natomiast w 2005 r. odsetek
przekroczy³ 90%. Rozpoczêcie regularnych pomiarów jakoci wód sk³oni³o do
ich ochrony. Komisja Europejska wystosowa³a pismo do w³adz niemieckich,
informuj¹c o stanie wód, co doprowadzi³o m.in. do usuniêcia wielu k¹pielisk
z listy. Zwiêkszy³ siê tak¿e odsetek k¹pielisk, w których wskaniki jakoci
wody by³y zgodne z obowi¹zuj¹cymi wartociami  z 46,9% w 2004 r. do 99%
w 2005 r.
Tab. 1. Porównanie jakoci wody w k¹pieliskach w wybranych krajach od pocz¹tku
prowadzenia monitoringu

Kraj/rok

Litwa
2005
2004
Niemcy
2005
1991
Belgia
2005
1990
Wielka
Brytania
2005
1990
Portugalia
2005
1991
Hiszpania
2005
1990
W³ochy
2005
1990
Grecja
2005
1990

Odsetek k¹pielisk,w których
wskaniki jakoci wody
by³y zgodne
z wartociami wzorcowymi*

Odsetek k¹pielisk, w których
wskaniki jakoci wody
by³y zgodne
z obowi¹zuj¹cymi
wartociami**

Odsetek
k¹pielisk,
w których
wskaniki
jakoci wody
nie spe³nia³y
obowi¹zuj¹cych
wartoci

Odsetek
k¹pielisk,
gdzie nie
pobrano
wystarczaj¹cej
liczby próbek

Odsetek
k¹pielisk,
gdzie
w sezonie
k¹pielowym
k¹piel
by³a
zabroniona

53,3
21,4

100,0
57,1

0,0
0,0

0,0
42,9

0,0
0,0

91,5
18,1

99,0
46,9

0,5
16,8

0,0
36,1

0,5
0,2

17,5
59,0

95,0
89,7

5,0
10,3

0,0
0,0

0,0
0,0

83,7
33,0

98,2
77,1

1,8
22,9

0,0
0,0

0,0
0,0

90,8
49,4

97,6
57,5

2,4
8,1

0,0
34,4

0,0
0,0

92,4
65,8

99,1
86,5

0,8
13,0

0,1
0,5

0,1
0,0

91,9
81,3

93,8
88,1

0,5
7,9

0,4
4,0

5,2
0,0

98,1
23,6

100,0
24,0

0,0
0,7

0,0
75,3

0,0
0,0

* K¹pieliska o najlepszych, wzorcowych wartociach jakoci wody; ** k¹pieliska, w których wody zawiera³y niewielkie iloci zanieczyszczeñ, ale spe³nia³y obowi¹zuj¹ce normy.

W k¹pieliskach litewskich poprawi³a siê jakoæ wody w ci¹gu roku (dla
Litwy dane dotycz¹ tylko okresu 20042005, poniewa¿ zaczê³y byæ zbierane
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Tab. 2. Liczba k¹pielisk w wybranych krajach w 2005 r.
Kraj/region
Hiszpania
region atlantycki (do Ribadeo  Costa de
Rias Bajas)
Zatoka Biskajska (Costa Verde, Costa
Redl)
Zatoka Kadyksu (Costa de la Luz) +
Ceuta i Melilla
region ródziemnomorski po³udniowy (do
Cabo de la Nao  C. del Sol, C. Blanca
region ródziemnomorski pó³nocny (od
Cabo de la Nao  C. del Azahar, C. Dorada, C. Brava)
Baleary
W³ochy
Zatoka Genueñska (Morze Liguryjskie)
Morze Tyrreñskie
Morze Joñskie (Zatoka Tarencka)
Morze Adriatyckie
Sardynia
Sycylia
Grecja
Morze Joñskie
Morze Egejskie i Kreteñskie
wyspy
Portugalia
wybrze¿e Atlantyku
Madera
Azory

A
1477
363
+33
111
+16
91
+1
393
+13
345
+12

B
100
24
-5
45
-7
4
-4
7
+ 1 -4
12
-5

174
+5
4524
625
+ 12
835
+ 25*
559
+5
1078
+26
643
+4
784
+6
1967
400
+5
805
+16
762
376
297
+28

8
+ 1 -5
94
9
-8
44
-16 +2
4
-2
29
-16 +2
1
-1
7
-6
38
12
-3
26
-14
0
404
24
-9
+2
0

30
+1
49
+3
7

Belgia
region Vlagam Gewest
Litwa (Morze Ba³tyckie)
Wielka Brytania
Morze Pó³nocne (od East Midlands do
Yorkshire, od Orkad po cien. Dover)

8
473
129
+28

Atlantyk (z M. Irlandzkim, po Southampton z kan. La Manche)

338
+13

4
-2
31
7
82
25
-3
+1
57
-16
+3

C
14
0

D
1
1
-1
0

E
0
0

Suma
1592
388

0

164

0

0

95

2
-2
1
-1

0

0

402

0

0

358

3
-2
25
5
-5
2
-2
4
-4
8
-6
3
-3
3
-2
1
1

0

0

185

17
1

259
18

4919
658

1

1018

0

136
-3
13
-1
52

3

4

654

12

36

842

0
0

0
0

2006
413

0

0

0

831

0
10
8
-6

0
0
0

0
0
0

762
414
329

1

0

0

31

1

0

0

54

2

0

0

40

0
10
6
-5

0
0
0

0
0
0

15
565
160

4
-1

0

0

399

8
-5
0

0

580
1167
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Gibraltar (M. ródziemne)
Niemcy
Ba³tyk (Meklemburgia-Pomerania
i wsch. Schleswig Holstein)
M. Pó³nocne
(Niedersachsen i zach. Schleswig
Holstein, Bremen, Hamburg)

6
354
185
+10
169
+8

0
29
10
+4 -11
19
-1

0
2
2
-1

0
0
0

0
2
2

6
387
199
188

A  liczba k¹pielisk, w których wskaniki jakoci wody by³y zgodne z wartociami wzorcowymi; B  liczba k¹pielisk, w których wskaniki jakoci wody by³y zgodne z obowi¹zuj¹cymi wartociami; C  liczba k¹pielisk, w których wskaniki jakoci wody nie spe³niaj¹ obowi¹zuj¹cych wartoci; D  liczba k¹pielisk, gdzie nie pobrano wystarczaj¹cej liczby próbek; E  liczba k¹pielisk, gdzie w sezonie k¹pielowym k¹piel by³a zabroniona; znaki plus
i minus oznaczaj¹ zmianê liczby k¹pielisk w danej kategorii w stosunku do roku ubieg³ego.

po przyst¹pieniu do UE). W 2004 r. 4 k¹pieliska nie by³y wystarczaj¹co przebadane, 7 by³o dopuszczonych do u¿ytkowania i tylko w 3 jakoæ wody by³a
wzorcowa. Rok póniej wszystkie k¹pieliska dopuszczono do u¿ytkowania,
a a¿ w 8 jakoæ wody oceniono jako wzorcow¹.
Jakoæ wody w k¹pieliskach Belgii jest wysoka. Pomimo ¿e jedynie 17,5%
k¹pielisk zosta³o uznanych za wzorcowe w 2005 r., to spe³niaj¹cych wymagania jest a¿ 95%. Rok wczeniej k¹pielisk wzorcowych by³o ponad 25%. Najwy¿szy udzia³ k¹pieliska wzorcowe mia³y w 1990 r., bo a¿ 59%, lecz równoczenie niespe³niaj¹cych wymagañ by³o a¿ 10%, przy 5% obecnie. Od tego
czasu jakoæ wody uleg³a pogorszeniu, choæ nie nast¹pi³a sta³a tendencja spadkowa. Zmiany maj¹ raczej charakter fluktuacyjny. Na pogorszenie siê jakoci
wody na wybrze¿u Belgii ma wp³yw po³o¿enie geograficzne nad Cienin¹
Kaletañsk¹, gdzie wystêpuje du¿y ruch transportowy. Ponadto wybrze¿a zamieszkuje du¿a liczba ludnoci. Pogorszenie stanu wody wynika tak¿e ze
zmniejszenia nak³adów pieniê¿nych na jego poprawê. W 2004 r. nak³ady przekroczy³y 28 mln Euro, w 2005 r. za wynios³y niewiele ponad 14 mln (Jakoæ
wody w k¹pieliskach... 2005).
W Wielkiej Brytanii od pocz¹tku lat 90. XX w. obserwujemy sta³¹ tendencjê poprawy jakoci wód k¹pielisk morskich. W roku 1990 oko³o 23% k¹pielisk nie spe³nia³o wymagañ, za sporód pozosta³ych spe³niaj¹cych wymagania 33% zosta³o uznanych za wzorcowe. W 2005 r. mniej ni¿ 2% k¹pielisk nie
spe³nia³o wymagañ, a sporód ponad 98% spe³niaj¹cych je niemal 84% to k¹pieliska wzorcowe. Du¿y wp³yw na poprawê jakoci wód mia³ program inwestycji powsta³y w celu usprawnienia oczyszczalni cieków, co wp³ynê³o korzystnie na jakoæ wód w 2005 r. Wa¿n¹ inicjatyw¹ rz¹dow¹ sta³a siê wspó³praca z rolnikami w celu rozwijania nowych technik zmniejszaj¹cych zanieczyszczenie wód.
Jakoæ wody w k¹pieliskach Portugalii utrzymywa³a siê w ca³ym badanym okresie na wysokim poziomie. Poprawi³ siê system zbierania danych 
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w roku 1991 a¿ 34% stanowi³y k¹pieliska niewystarczaj¹co przebadane.
W 1999 r. takich k¹pielisk ju¿ nie by³o. Poprawi³a siê równie¿ jakoæ wód
k¹pielisk portugalskich. Akwenów niespe³niaj¹cych wymagañ by³o najwiêcej
w 1995 r. (prawie 16%). Liczba takich akwenów systematycznie mala³a (niektóre k¹pieliska by³y likwidowane) i osi¹gnê³a w 2005 r. oko³o 2,5%. W tym
samym roku sporód k¹pielisk spe³niaj¹cych wymagania niemal 91% stanowi³y k¹pieliska wzorcowe.
Jakoæ wody w k¹pieliskach Hiszpanii znacznie siê poprawi³a od 1990 r.,
gdy k¹pielisk niespe³niaj¹cych wymagania by³o a¿ 13%. W 1994 r. w tej kategorii znalaz³o siê nieco ponad 3% sporód analizowanych akwenów. W okresie póniejszym nadal utrzymywa³a siê s³aba tendencja poprawy jakoci wód.
W 2005 r. tylko w 0,8% k¹pielisk wskaniki wody nie spe³nia³y obowi¹zuj¹cych wartoci. Najsilniej zanieczyszczonym obszarem by³ fragment Zatoki Biskajskiej w okolicach Bilbao i Santander.
W³ochy dysponuj¹ najwiêksz¹ zarejestrowan¹ liczb¹ k¹pielisk (ponad 4900)
sporód analizowanych krajów. W badanym okresie wyranie zmniejszy³ siê
udzia³ k¹pielisk niespe³niaj¹cych wymagañ, lecz równoczenie wyranie wzros³a liczba akwenów z zakazem k¹pieli. Najsilniej zanieczyszczone pozostaj¹ od
kilku lat obszary Cieniny Messyñskiej (Reggio di Kalabria), Zatoki Salerno
i Nepolitañskiej (miasta Salerno i Neapol), a na wybrze¿u Adriatyku obszar
po³o¿ony na po³udnie od Pescary oraz czêæ Zatoki Weneckiej w pobli¿u Chioggii. Bardzo czyste s¹ natomiast wody k¹pielisk w Zatoce Tarenckiej.
K¹pieliska Grecji nale¿¹ do najczystszych w Europie. Na 2006 k¹pielisk
tylko jedno nie spe³nia³o wymagañ  k¹pielisko na wyspie Zakynthos  Plaz
Eot, Aristera, natomiast a¿ 98% to k¹pieliska wzorcowe. Stosunkowo gorsza
jakoæ wody odnotowywana jest w Zatoce Saroñskiej, co prawdopodobnie spowodowane jest bliskoci¹ Aten.
Przyrodnicze uwarunkowania rozmieszczenia zanieczyszczeñ
Niezwykle du¿y wp³yw na jakoæ wód, a co za tym idzie na natê¿enie ruchu turystycznego, ma po³o¿enie badanych obszarów. Woda w k¹pieliskach
na otwartych akwenach, gdzie ³atwo dochodzi do wymiany wód, oraz w k¹pieliskach na wyspach jest znacznie czystsza ni¿ w strefach zamkniêtych lub
czêciowo zamkniêtych. Przyk³adami s¹: Madera, Azory, Gibraltar, Sycylia,
Sardynia, wyspy greckie oraz niemieckie wyspy na Morzu Pó³nocnym, gdzie
w prawie wszystkich pobranych próbkach wskaniki jakoci wody by³y zgodne z wartociami wzorcowymi (tab. 2).
Istotne znaczenie ma po³o¿enie obszaru w zatoce, gdzie wymiana wód jest
utrudniona.
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K¹pieliska, w których wskaniki jakoci wody nie spe³nia³y obowi¹zuj¹cych wartoci lub k¹piel w sezonie k¹pielowym by³a zabroniona, znajdowa³y
siê w Zatoce Biskajskiej, Zatoce Saroñskiej, Zatoce Kadyksu. Takie k¹pieliska stanowi³y w 2005 r. 3,2% badanych, co wiadczy o niewielkim wzrocie
w porównaniu z rokiem 2004 r., gdy stanowi³y 3,0% k¹pielisk. O 0,6% wzros³a liczba terenów k¹pielowych, gdzie k¹piel w sezonie by³a zabroniona. Wzros³a jednoczenie liczba k¹pielisk, gdzie pobrano wystarczaj¹c¹ liczbê próbek
i w których wskaniki jakoci wody by³y zgodne z wartociami wzorcowymi
(tab. 2).
Ogromne znaczenie w transporcie zanieczyszczeñ ma cyrkulacja pr¹dów
morskich (ryc. 1). Porównanie mapy koncentracji zanieczyszczeñ z map¹ rozmieszczenia pr¹dów morskich wskazuje na istnienie wyranej korelacji miêdzy zjawiskami. W³oskie wybrze¿e Morza Tyrreñskiego omywaj¹ masy wody
pochodz¹ce z Atlantyku, które przep³ywaj¹ wzd³u¿ wybrze¿y afrykañskich.
Wynosz¹ one czêæ zanieczyszczeñ zgromadzonych u wybrze¿y regionów przemys³owych, przez co woda w k¹pieliskach jest stosunkowo czysta. Pr¹d op³ywa nastêpnie wybrze¿e francuskie i przenosi zanieczyszczenia na wybrze¿a
Hiszpanii w okolice Barcelony. Ten sam pr¹d przenosi zanieczyszczenia francusko-hiszpañskie na Baleary.

Ryc. 1. Pr¹dy powierzchniowe na Morzu ródziemnym

Pr¹dy, maj¹ce swój pocz¹tek u po³udniowych wybrze¿y Grecji, kieruj¹ siê
ku cieninie Otranto, gdzie zawracaj¹ ku wybrze¿om w³oskim. Dziêki temu
wody Zatoki Tarenckiej s¹ czyste. Pr¹dy na Adriatyku wynosz¹ zanieczyszczenia z wybrze¿y Chorwacji na wybrze¿e w³oskie.
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Wybrze¿e belgijskie otrzymuje zanieczyszczone wody pochodz¹ce z wybrze¿y
brytyjskich i francuskich. Mo¿liwe, ¿e to spowodowa³o zmniejszenie liczby
k¹pielisk wzorcowych.
Na pogorszenie siê stanu wód mog¹ tak¿e wp³ywaæ inne czynniki przyrodnicze. Wed³ug danych Portugalskiego Instytutu rodowiska, wielka susza
w Portugalii w 2005 r. bez w¹tpienia mia³a wp³yw na pogorszenie jakoci
wód, które z powodu braku opadów nie odnawia³y siê (Instituto do Ambiente... 2006).
Wnioski
We wszystkich analizowanych krajach odnotowano w ci¹gu 15 lat wyrana poprawê jakoci wód k¹pielisk. Najwyraniejsza poprawa wyst¹pi³a w Wielkiej Brytanii, gdzie 41 k¹pielisk wiêcej ni¿ przed rokiem spe³nia normy (tab. 2).
Zmiana sytuacji w Portugalii, Hiszpanii i Grecji wi¹za³a siê g³ównie z rozwojem systemu monitoringu i popraw¹ sprawozdawczoci, a niekoniecznie tylko
z popraw¹ jakoci wód. Do grupy krajów, których wody k¹pielisk spe³niaj¹
bardzo wysokie wymagania, nale¿y zaliczyæ Grecjê, Portugaliê i Wielk¹ Brytaniê. W przypadku k¹pielisk w³oskich zaobserwowano, ¿e w ci¹gu piêtnastu
lat znacznie wzros³a tam liczba k¹pielisk, na których od kilku sezonów obowi¹zuje zakaz k¹pieli. Podobna sytuacja ma miejsce w Belgii. Z jednej strony,
nast¹pi³a poprawa  wzrost liczby k¹pielisk spe³niaj¹cych wymagania z nieca³ych 90 do 95% i spadek liczby k¹pielisk niespe³niaj¹cych wymagañ z 10,3
do 5%, ale z drugiej strony, zmala³a liczba k¹pielisk wzorcowych z 59% do
17,5%. W Niemczech wystêpuje wyrana ró¿nica w jakoci wód k¹pielisk atlantyckich i ba³tyckich, lecz w ci¹gu kilkunastu lat nast¹pi³a olbrzymia poprawa
w obu regionach. Stan litewskich k¹pielisk jest nadal niezadowalaj¹cy, choæ
ju¿ sam fakt, ¿e wszystkie k¹pieliska kraju nadba³tyckiego spe³niaj¹ wymagania, jest du¿ym sukcesem.
Obserwowana poprawa stanu wód wi¹¿e siê bardzo czêsto z likwidacj¹
najbardziej zanieczyszczonych k¹pielisk i otwieraniem nowych na obszarze
czystych akwenów. Niewystarczaj¹ca wspó³praca miêdzynarodowa w zakresie ograniczania zanieczyszczania rodowiska morskiego powoduje, ¿e znajomoæ zjawisk naturalnych, zmiennych w ró¿nych porach roku, modyfikuj¹cych rozmieszczenie zanieczyszczeñ jest niezbêdna dla odpowiedniego planowania sposobu zagospodarowania turystycznego k¹pielisk morskich.
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Eutrofizacja zbiorników wodnych w nieckach
osiadania na Wy¿ynie Katowickiej
Eutrophication of water reservoirs in subsidence depressions in Katowice Upland

Abstract: The area of Katowice Upland and adjoining terrains is
characterised by the occurrence of some thousand anthropogenic water
reservoirs of different genesis. Large accumulation of such objects in a
relatively small area allows taking of anthropogenic lakeland, and the
largest number of them is composed of reservoirs in subsidence depressions.
The increase in retention in the strongly industrialized areas is unusually
advantageous phenomenon, but in many cases stored waters are
characterized by bad quality. The largest problem is salinity as well as
eutrophication and its signs. The anthropopression is considerably responsible
for the nutrient enrichment in limnic waters. The whole of eutrophication
processes in an essential way disturbs the proper functioning of water
ecosystem, therefore optimal use of stored waters becomes impossible.
S£OWA KLUCZOWE: eutrofizacja, Wy¿yna Katowicka, antropopresja, antropogeniczne zbiorniki wodne.
KEY WORDS: eutrophication, Katowice Upland, anthropopression, anthropogenic water reservoirs.

Wprowadzenie
Wy¿yna Katowicka, w obrêbie której znajduj¹ siê opisywane zbiorniki
(ryc. 1), to jeden z piêciu mezoregionów Wy¿yny l¹skiej, po³o¿ony w jej centralnej czêci (Kondracki 1998). Wielowiekowa eksploatacja wystêpuj¹cych
na tych terenach z³ó¿ surowców mineralnych (m.in. rudy cynku i o³owiu, wêgiel kamienny) oraz rozwój przemys³u doprowadzi³y do znacznych przekszta³ceñ rodowiska geograficznego. Efekty antropopresji szczególnie widoczne s¹
w rzebie terenu oraz w stosunkach wodnych. Konsekwencj¹ tych zmian s¹
m.in. zag³êbienia w postaci niecek osiadania (¯muda 1973), które w sprzyjaj¹cych warunkach mog¹ zostaæ wype³nione wodami gruntowymi, opadowymi
a tak¿e roztopowymi. Osiadania terenu s¹ konsekwencj¹ wg³êbnej eksploa-

Ryc. 1. Lokalizacja badanych zbiorników na Wy¿ynie Katowickiej; 1  cieki i zbiorniki wodne, 2  obszary podmok³e, 3  granica
Wy¿yny Katowickiej, 4  wybrane miasta, 5  drogi, 6  linie kolejowe, 7  linia tramwajowa, 8  ha³dy, 9  wiêksze budynki, 10 
zwarta zabudowa jednorodzinna, 11  cmentarz, 12  opisywane zbiorniki w nieckach osiadania
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tacji surowców mineralnych tzw. metod¹ na zawa³. Powsta³e w ten sposób
zbiorniki okrelane s¹ mianem zbiorników w nieckach osiadania. Jak podaje
M. Rzêta³a (1998), w³anie tego typu zbiorniki wodne, których powstanie zainicjowane zosta³o osiadaniami terenu, stanowi genetycznie najbardziej liczn¹ grupê w granicach Wy¿yny Katowickiej. Zdarza siê tak¿e, ¿e osiadanie
terenu obejmuje swym zasiêgiem koryta rzeczne, wówczas powstaj¹ przep³ywowe zbiorniki w nieckach osiadania (Ziemoñska 1978).
Zbiorniki zlokalizowane w nieckach osiadania s¹ niezamierzonym efektem dzia³alnoci cz³owieka, dlatego te¿ w wielu przypadkach ich powstanie
poci¹ga za sob¹ wiele utrudnieñ w sferze ¿ycia ludzkiego. Jak podaj¹ A. T. Jankowski, T. Molenda i M. Rzêta³a (2002), zbiorniki te z gospodarczego punktu
widzenia s¹ najczêciej nieu¿ytkami. Brak ich racjonalnego wykorzystania
wynika z postêpuj¹cego w czasie osiadania terenu, niewielkiej powierzchni
oraz g³êbokoci, a przez to tak¿e i niewielkich zasobów wodnych zgromadzonych w misach tych zbiorników (Jankowski i in. 2002). Dodatkowo czêsto ich
wykorzystanie staje siê niemo¿liwe z uwagi na znaczny stopieñ zanieczyszczenia retencjonowanych wód. Wiele zwi¹zków i pierwiastków wystêpuj¹cych
w tego typu wodach przekracza wszelkie dopuszczalne normy. Sytuacja taka
dotyczy tak¿e zwi¹zków powoduj¹cych eutrofizacjê ekosystemów jeziornych.
Zjawisko to w g³ównej mierze powodowane jest dostaw¹ do jeziora substancji
biogennych (nutrientów), g³ównie zwi¹zków fosforu, a w mniejszym stopniu
tak¿e i azotu, wp³ywaj¹cych na wzrost ¿yznoci wód (Jankowski, Rzêta³a 1998).
Znaczna koncentracja w retencjonowanych wodach biopierwiastków przypiesza rozwój du¿ej iloci biomasy glonów. Panuj¹ce w takim ekosystemie warunki zak³ócaj¹ naturalne relacje pomiêdzy poszczególnymi jego elementami, uniemo¿liwiaj¹c w ten sposób jego prawid³owe funkcjonowanie (Machowski i in. 2006). Wraz ze wzrostem ¿yznoci wód wystêpuj¹ niekorzystne zmiany w obrêbie toni wodnej zbiorników, polegaj¹ce m.in. na: zmniejszeniu przezroczystoci wody, przetlenieniu epilimnionu przy jednoczesnym braku tlenu
w hypolimnionie. Ca³okszta³t niepo¿¹danych zmian zwi¹zanych z rozwojem
procesów eutrofizacyjnych w istotny sposób ogranicza korzystanie z zasobów
wodnych zretencjonowanych w takich akwenach (Starmach i in. 1976; Kajak
1979).
Cele i metody badañ
Celem prowadzonych badañ w obrêbie zbiorników wodnych zlokalizowanych na Wy¿ynie Katowickiej, a funkcjonuj¹cych w nieckach osiadania, by³o
okrelenie stopnia eutrofizacji poszczególnych obiektów, a tak¿e g³ównych
czynników powoduj¹cych rozwój tych procesów. Rozpoznanie uwarunkowañ
rodowiskowych, a tak¿e okrelenie roli czynnika antropogenicznego w kszta³-
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towaniu trofii tych zbiorników wstêpnie pozwala na wyznaczenie podstawowych dzia³añ zmierzaj¹cych do ograniczenia niekorzystnych przejawów eutrofizacji w obrêbie tych obiektów.
Badania prowadzono na 10 zbiornikach po³o¿onych w obrêbie Wy¿yny
Katowickiej, zlokalizowanych w trzech obszarach podlegaj¹cych osiadaniom
(ryc. 1). Pierwsza grupa zbiorników znajduje siê we wschodniej czêci Wy¿yny Katowickiej, w dolinie Bobrka, dop³ywu Bia³ej Przemszy. Obszar ten le¿y
w granicach pola górniczego Kopalni Wêgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz.
W podziale administracyjnym tereny te znajduj¹ siê we wschodniej czêci
Sosnowca, w dzielnicy Kazimierz (ryc. 1). Druga grupa zbiorników po³o¿ona
jest w centralnej czêci Wy¿yny Katowickiej na pograniczu Chorzowa oraz
Bytomia, w granicach Zespo³u Przyrodniczo-Krajobrazowego ¯abie Do³y.
Tereny te nale¿¹ do Kombinatu Górniczo-Hutniczego Orze³ Bia³y (ryc. 1).
Ostatnia grupa zbiorników znajduje siê w zachodniej czêci Wy¿yny Katowickiej, w dolinie Potoku Bielszowickiego (Koch³ówka), dop³ywu K³odnicy. Tereny te znajduj¹ siê w po³udniowej czêci Zabrza, w dzielnicy Makoszowy. Na
obszarze tym dzia³alnoæ górnicza prowadzona jest przez KWK Makoszowy, a obecnie w wyniku po³¹czenia z KWK Sonica jest to dwuruchowy zak³ad KWK SonicaMakoszowy (ryc. 1).
Próby wody do analiz fizykochemicznych pobierano raz w miesi¹cu przez
okres trzech lat hydrologicznych (20032005). Z uwagi na niewielkie rozmiary opisywanych zbiorników z ka¿dego z nich pobierano tylko jedn¹ próbê wody,
uznaj¹c j¹ za reprezentatywn¹ dla ca³ego akwenu. Oznaczenia stê¿eñ fosforanów (PO43-) wykonano metod¹ spektrofotometryczn¹ przy u¿yciu spektrofotometru SPECOL przy d³ugoci fali 690 nm (Sobczyñski 1992), natomiast
zawartoæ azotanów w badanych wodach okrelono metod¹ potencjometryczn¹ z zastosowaniem elektrody jonoselektywnej (Krawczyk 1989; Dojlido, Zerbe 1997).
Eutrofizacja zbiorników
Zawartoæ fosforanów w wodach opisywanych zbiorników w okresie badañ
by³a zmienna, a pomierzone stê¿enia w poszczególnych obiektach wyranie
ró¿ni³y siê pomiêdzy sob¹ (ryc. 2). W znacznej wiêkszoci badanych zbiorników fosforany nie przekracza³y poziomu stê¿eñ, wynosz¹cego 0,5 mgPO43-·dm-3
(ryc. 2). Najmniejsze obci¹¿enie tym rodzajem biogenów by³o charakterystyczne dla zbiorników o numerach 7 i 9 (ryc. 2). Przez wiêksz¹ czêæ czasu stosunkowo niewielkie iloci fosforanów, poni¿ej 0,1 mgPO43-·dm-3, wystêpowa³y tak¿e
w pozosta³ych dwóch zbiornikach po³o¿onych w Zabrzu Makoszowach.
W pierwszym z nich (nr 8) podwy¿szona koncentracja tych zwi¹zków (0,178
mgPO43-·dm-3) wyst¹pi³a w marcu 2004 roku, natomiast znacznie wiêksze iloci
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Ryc. 2. Zakres zmiennoci oraz rednie stê¿enia fosforanów (PO43-) w wodach badanych
zbiorników w latach hydrologicznych 20032005. Numery zbiorników jak na ryc. 1
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fosforanów w wodach tego zbiornika dwukrotnie pomierzono pod koniec badañ, tj. w lipcu (0,4 mgPO43-·dm-3) i wrzeniu (0,26 mgPO43-·dm-3) 2005 roku.
Wzrost fosforanów w tym przypadku nale¿y wi¹zaæ przede wszystkim z ich
dostaw¹ w wyniku sp³ywu powierzchniowego wód pochodzenia atmosferycznego (lub opadowego) wyp³ukuj¹cych ró¿nego rodzaju zanieczyszczenia, wystêpuj¹ce w skale p³onej buduj¹cej jeden z brzegów zbiornika, na której znajduje siê lokalna droga. W wyniku osiadañ terenu konieczne by³y prace modernizacyjne polegaj¹ce na podniesieniu drogi ponad lustro wody. Roboty budowlane rozpoczêto w czerwcu z wykorzystaniem wspomnianej ska³y
p³onej. W drugim zbiorniku po³o¿onym w Zabrzu (nr 10) fosforany sporadycznie wystêpowa³y w ilociach powy¿ej 0,1 mgPO43-·dm-3. Sytuacja taka wynika
bezporednio ze sposobu zasilania tego zbiornika. Retencjonowane wody
w ogromnej wiêkszoci pochodz¹ z opadów oraz roztopów. W tego typu wodach wystêpuj¹ niewielkie iloci fosforanów, co bezporednio przek³ada siê
tak¿e na ma³e stê¿enia biogenów w tym zbiorniku. Jedynie we wrzeniu 2005
roku stwierdzono wiêksze iloci fosforanów (0,262 mgPO43-·dm-3). Sytuacjê
tak¹ wi¹zaæ nale¿y z zanikiem tego zbiornika, kiedy to pod koniec badañ
powierzchnia lustra wody wynosi³a jedynie kilkadziesi¹t m2. Taki ekosystem
szczególnie wra¿liwy jest na dop³yw nawet niewielkiej iloci zanieczyszczeñ
i w dosyæ krótkim czasie obserwuje siê zwiêkszon¹ koncentracjê wielu jonów
w retencjonowanych wodach.
Nieco wiêksze stê¿enia fosforanów wystêpowa³y w wodach dwóch zbiorników po³o¿onych w Sosnowcu (nr 3 i 4) oraz zbiorniku nr 6 wchodz¹cym w sk³ad
kompleksu ¯abie Do³y (ryc. 2). Natomiast w trzech zbiornikach (nr 1, 2 i 5)
maksymalne pomierzone iloci tych zwi¹zków by³y znacznie wy¿sze ni¿ w pozosta³ych badanych zbiornikach. W kilku przypadkach fosforany by³y obecne
w iloci ponad 1 mg·dm-3, a w zbiorniku nr 5 w ca³ym okresie badañ wyst¹pi³o
5 przypadków, kiedy to stê¿enie fosforanów wynosi³o ponad 2 mg·dm-3. Dlatego te¿ to w³anie w tym zbiorniku zanotowano szczególnie du¿e ró¿nice pomiêdzy minimalnymi a maksymalnymi ilociami tych zwi¹zków (ryc. 2). Od
momentu rozpoczêcia pomiarów (listopad) nastêpowa³ wzrost zawartoci fosforanów w tym zbiorniku. Ju¿ w lutym 2003 roku stwierdzono najwiêksz¹ w ca³ym okresie badañ koncentracjê tych zwi¹zków, kiedy to maksimum ukszta³towa³o siê na poziomie 2,444 mgPO43-·dm-3 (ryc. 2). Kolejne dwa miesi¹ce to doæ
znaczny spadek stê¿eñ tych biogenów do poziomu nieco poni¿ej 1 mgPO43·dm-3. Natomiast w maju fosforany by³y ponownie obecne w ilociach porównywalnych z tymi pomierzonymi w lutym. Od tego te¿ momentu do koñca
roku nastêpowa³ systematyczny spadek. W³anie w padzierniku fosforany
osi¹gnê³y minimum i w tym czasie by³y one obecne w iloci 0,084 mgPO43-·dm-3
(ryc. 2). W kolejnym roku prowadzonych badañ wyst¹pi³a analogiczna sytuacja, gdy mia³y miejsce dwa wyrane okresy podwy¿szonych stê¿eñ fosforanów
w badanym zbiorniku. Na pocz¹tku roku opisywane jony nadal utrzymywa³y
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siê na niskim poziomie. Pierwsze maksimum ponownie wyst¹pi³o w lutym,
z t¹ jednak ró¿nic¹, ¿e ukszta³towa³o siê ono na znacznie ni¿szym poziomie,
wynosz¹cym 1,422 mgPO43-·dm-3. Jednak najwiêksze iloci fosforanów w 2004
roku stwierdzono dopiero we wrzeniu, gdy zwi¹zki te wystêpowa³y w iloci
1,620 mgPO43-·dm-3 (ryc. 2). Tak¿e w ostatnim roku prowadzonych badañ stwierdzono dwa maksima, które jednak wyst¹pi³y z czasowo niewielkim przesuniêciem w porównaniu z pomiarami z lat 20032004. W 2005 roku najwiêksze
iloci fosforanów pomierzono w marcu (ryc. 2), natomiast drugi okres podwy¿szonych stê¿eñ fosforanów mia³ miejsce we wrzeniu i padzierniku, gdy w obydwu miesi¹cach wystêpowa³y one w iloci nieco ponad 2 mgPO43-·dm-3. Wyrana sezonowa zmiennoæ wystêpowania fosforanów w tym zbiorniku wynika zarówno z naturalnego cyklu obiegu biogenów w rodowisku wodnym, jak
równie¿ w du¿ym stopniu modyfikowana jest przez oddzia³ywania antropogeniczne.
Podobnie jak fosforany, tak¿e azotany w wodach charakteryzowanych zbiorników wystêpowa³y w zdecydowanie ró¿ni¹cych siê od siebie stê¿eniach. Przez
ca³y okres badawczy stosunkowo niewielkie iloci tych zwi¹zków by³y obecne
w zbiorniku nr 1, po³o¿onym w Sosnowcu (ryc. 1), gdzie amplituda zmian
jedynie w pierwszym roku (2003) wynosi³a 15 mg, natomiast w pozosta³ych
okresach ró¿nice pomiêdzy skrajnymi wartociami by³y ju¿ znacznie mniejsze (ryc. 3). Maksimum w roku 2004 wynosi³o 8,20 mgNO3-·dm-3 oraz 3,20
mgNO3-·dm-3 w roku 2005. Podobna sytuacja mia³a miejsce w dwóch zbiornikach (nr 9, 10) znajduj¹cych siê w Zabrzu. Tak¿e w tych obiektach azotany
wystêpowa³y na stosunkowo niewielkim poziomie, maksymalnie osi¹gaj¹c
w poszczególnych latach odpowiednio: 8 mgNO3-·dm-3  w 2003 roku, 6 mgNO3·dm-3  w 2004 roku oraz 6,6 mgNO3-·dm-3 w roku 2005. Wymienione wartoci
najczêciej pomierzono w marcu i kwietniu, co najprawdopodobniej wynika
z mineralizacji obumar³ej rolinnoci bêd¹cej (poza ich dop³ywem z zewn¹trz
zbiornika) dodatkowym ród³em tych zwi¹zków. Ponadto na taki stan wp³ywa tak¿e ma³o intensywny w tym czasie rozwój ¿ycia biologicznego. Poza wymienionymi zbiornikami w kilku pozosta³ych obiektach wyst¹pi³y pojedyncze
lata, kiedy azotany tak¿e wystêpowa³y w stosunkowo niewielkich ilociach
(ryc. 3). Jednak znacznie czêciej maksymalne pomierzone stê¿enia tych zwi¹zków by³y zdecydowanie wy¿sze. W trakcie prowadzonych badañ w zbiornikach
nr 5 i 7 kilkakrotnie stwierdzono obecnoæ azotanów na poziomie kilkudziesiêciu mg·dm-3. W pierwszym z nich absolutne pomierzone maksimum wyst¹pi³o w styczniu 2003 roku i wynosi³o 66,00 mgNO3-·dm-3, natomiast w drugim
zbiorniku takiego pomiaru dokonano w marcu tego samego roku, kiedy to
azotany w ka¿dym litrze wody by³y obecne w iloci 56,00 mg (ryc. 3). Zaznaczyæ nale¿y, ¿e w wymienionych zbiornikach przez wiêksz¹ czêæ czasu zwi¹zki azotu wystêpowa³y w stosunkowo niewielkich ilociach dochodz¹cych do 5
7 mgNO3-·dm-3. Podobna sytuacja charakterystyczna jest dla pozosta³ych opi-
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Ryc. 3. Zakres zmiennoci oraz rednie stê¿enia azotanów (NO3-) w wodach badanych zbiorników w latach hydrologicznych 20032005. Numery zbiorników jak na ryc. 1
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sywanych zbiorników, gdzie azotany zazwyczaj wystêpuj¹ w iloci kilku, a czasami kilkunastu mg·dm-3. Jednak w obiektach tych zdarzaj¹ siê przypadki,
gdy stê¿enia tych zwi¹zków przekraczaj¹ ponad 100 mg·dm-3 (ryc. 3) i znacznie wiêcej. Najwiêkszym obci¹¿eniem tego typu biogenami odznacza siê
przep³ywowy zbiornik bêd¹cy rozlewiskiem rzeki Bobrek (ryc. 1). W ca³ym
okresie badawczym najwiêksze iloci azotanów wyst¹pi³y w styczniu 2003
roku, gdy by³y one obecne w iloci a¿ 340 mg·dm-3 (ryc. 3). Bardzo du¿e stê¿enia, rzêdu 240 mg·dm-3, pomierzono tak¿e dwa miesi¹ce wczeniej, w listopadzie. Poza tymi pomiarami nie stwierdzono ju¿ tak znacznych iloci azotanów
(ryc. 3). Nie oznacza to, ¿e takich sytuacji nie by³o, gdy¿ decyduj¹c¹ rolê
w kszta³towaniu sk³adu chemicznego w tym zbiorniku odgrywa sama rzeka.
Dlatego te¿ znaczne zmiany mog¹ nastêpowaæ w bardzo krótkim czasie, bowiem, jak podaje S. Czaja (1999), Bobrek od 1976 roku jest g³ównym odbiorc¹
cieków odprowadzanych z Huty Katowice, a tak¿e KWK KazimierzJuliusz
oraz innych zak³adów przemys³owych.
Podsumowanie
Opisywane zbiorniki wype³niaj¹ce zag³êbienia w nieckach osiadania odznaczaj¹ siê zró¿nicowanym stopniem eutrofizacji. Tylko nieliczne z nich,
skutecznie izolowane przed dop³ywem zanieczyszczeñ, np. zbiorniki o numerach 1 i 9 (ryc. 1, 2 i 3), odznaczaj¹ siê stosunkowo niewielkim obci¹¿eniem
przez zwi¹zki biogenne. W pozosta³ych okresowo wystêpuj¹ wysokie stê¿enia
zarówno fosforanów, jak i azotanów. Tak du¿a koncentracja tych zwi¹zków
powoduje znaczn¹ ¿yznoæ retencjonowanych wód, dlatego te¿ wraz ze wzrostem temperatury wody w ciep³ej porze roku obserwuje siê niekontrolowany
rozwój fitoplanktonu, okrelany mianem tzw. zakwitu wody. Ponadto o wysokim stopniu trofii wiadcz¹ tak¿e du¿e skupiska rolinnoci szuwarowej porastaj¹ce brzegi wiêkszoci z opisywanych zbiorników. Wyrane ró¿nice stopnia eutrofizacji poszczególnych zbiorników (z wyj¹tkiem akwenu nr 2) wynikaj¹ ze sposobu zagospodarowania najbli¿szego ich otoczenia, bowiem to w³anie z tych terenów pochodz¹ najwiêksze iloci biogenów.
Zbiorniki w nieckach osiadania nadal bêd¹ powstawaæ na obszarze Wy¿yny Katowickiej, gdy¿ w dalszym ci¹gu prowadzona jest na tych terenach wg³êbna eksploatacja wêgla kamiennego. Aktualnie obserwowany wzrost retencji
jest zjawiskiem pozytywnym, a nowo powstaj¹ce zbiorniki wraz z najbli¿szym otoczeniem spe³niaj¹ przede wszystkim wiele funkcji przyrodniczych.
Uzyskane wyniki mog¹ zostaæ wykorzystane przy projektowaniu dzia³añ zmierzaj¹cych do poprawy stanu ekologicznego tego typu terenów. W najbli¿szej
przysz³oci mo¿na spodziewaæ siê zdecydowanych posuniêæ polegaj¹cych na
objêciu ochron¹ takich obiektów wraz z ich otoczeniem.
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Zró¿nicowanie zasobów wód powierzchniowych
dorzeczy Przymorza
Diversity of surface water resources of the Przymorze basins

ABSTRACT: The article presents the results of the hydrographic and
hydrological analyses of the six basins and its main rivers. They are located
in the north part of Poland, next to each other, and in the direct neighbourhood
of the Baltic Sea. Despite similar environmental conditions (including the
relief and climatic conditions), the author found considerable spatial and
time diversity in surface water resources. It is strongly marked between the
basins located in the western part of the study area (the Rega and the Parsêta)
and the remaining river basins in the eastern part. The author underlines
the fact that the increase in water resources of the western river basins at
the end of the 20th century resulted from more and more frequent influence
of atmospheric circulation from west directions. Moreover, the article
discusses differences in irregularity and changeability of the flows in the
analyzed rivers and water retention in the lakes.
S£OWA KLUCZOWE: hydrografia, hydrologia, zasoby wodne, rzeki, jeziora.
KEY WORDS: hydrography, hydrology, water resources, rivers, lakes.

Wprowadzenie
Okrelenie wielkoci zasobów wodnych w dorzeczach nale¿y do g³ównych
zadañ hydrologii i gospodarki wodnej. Na ten temat istnieje szereg prac. Pocz¹tkowo zwi¹zane one by³y z gwa³townie rosn¹cym zapotrzebowaniem na
wodê i dotyczy³y najczêciej rzek du¿ych. W ostatnich dekadach XX wieku, ze
wzglêdu na silne zanieczyszczenie wód powierzchniowych, coraz czêciej interesowano siê wodami podziemnymi. Zasoby wód powierzchniowych ustalano g³ównie w celu obliczenia ³adunku zanieczyszczeñ. Obecnie istnieje jednak
potrzeba zintensyfikowania badañ zasobów wód powierzchniowych nie tylko
w dorzeczach du¿ych, ale tak¿e i ma³ych. Zwi¹zane jest to z wyran¹ popraw¹ ich jakoci, koniecznoci¹ racjonalnego gospodarowania nimi w warunkach zmieniaj¹cego siê klimatu, a tak¿e ochron¹ wód podziemnych w zwi¹z-
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ku z obserwowanym w wielu przypadkach obni¿aniem siê poziomu ich wystêpowania.
Celem niniejszej pracy jest okrelenie wielkoci zasobów wód powierzchniowych w szeciu s¹siaduj¹cych ze sob¹ dorzeczach (£eby, £upawy, S³upi,
Wieprzy, Parsêty i Regi), a tak¿e wykazanie ich zró¿nicowania przestrzennego i czasowego oraz trendów zmian. Wykazanie tego zró¿nicowania wydaje
siê interesuj¹ce w zwi¹zku z ogólnie przyjêtym pogl¹dem na temat podobieñstwa tych rzek, tak¿e pod wzglêdem zasobnoci w wodê.
Obszar i metody badañ
Analizowane dorzecza po³o¿one s¹ w pó³nocno-zachodniej czêci Polski i zajmuj¹ powierzchniê prawie 12,5 tys. km2. Wystêpuje tam wiêkszoæ form terenu typowych dla obszaru m³odoglacjalnego zlodowacenia wis³y. W górnych
czêciach dorzeczy (zw³aszcza £eby, £upawy, S³upi i Wieprzy) przewa¿aj¹
obszary moreny pagórkowatej z wa³ami moren czo³owych i pojedynczymi wzgórzami morenowymi. Wysokoci maksymalne terenu osi¹gaj¹ tam (przy po³udniowych fragmentach dzia³ów wodnych I rzêdu) 271 i 264 m n.p.m. w przypadku £upawy i S³upi oraz 200 m n.p.m. w dorzeczu Regi. W dolnych czêciach dorzeczy dominuje morena p³aska, z tym ¿e w dorzeczu Wieprzy istotn¹
czêæ stanowi¹ równiny zastoiskowe po dawnych jeziorach, a w dorzeczu £eby
p³askie i szerokie dna dolin.
W pracy wykorzystano dane hydrologiczne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie opublikowane (do 1983 roku) i niepublikowane
(z lat 19841990). Podstawowe obliczenia dla wszystkich analizowanych rzek,
w tym trendy zmian odp³ywu, wykonano dla okresu 20 lat, tj. od 1971 do 1990
roku. Uzyskane wyniki porównano z trendami zmian odp³ywu S³upi wystêpuj¹cymi w d³u¿szych okresach (30 i 40 lat). Dane hydrograficzne uzyskano
b¹d obliczono z warstw informatycznych (ArcInfo coverage) i bazy danych
zawartych na mapie cyfrowej nowego Podzia³u Hydrograficznego Polski
(MPHP) udostêpnionej przez IMGW, a tak¿e z Podzia³u hydrograficznego Polski (PHP).
Wyniki
Analizowane rzeki, ze wzglêdu na d³ugoci i wielkoci dorzeczy, nale¿¹ do
grupy tzw. rzek ma³ych. Nie ma jednak zgodnoci co do niektórych ich parametrów (tab. 1). W przypadku d³ugoci rzek ró¿nice przekraczaj¹ nawet 10%.
Wynika to m.in. z odmiennego ustalania miejsc pocz¹tku rzeki oraz z dok³adnoci materia³ów kartograficznych.
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Tab. 1. G³ówne dane hydrograficzne rzek Przymorza i ich dorzeczy
Rzeka
Rega
S³upia
Parsêta
£eba
Wieprza
£upawa

LM
km
187,1
152,7
138,0
123,5
132,0
109,8

L
km
167,8
138,6
127,1
117,0
111,7
98,7

A
km2
2724,9
1623,0
3150,0
1801,2
2169,9
962,8

D
m·km-2
404
366
405
330
348
347

Sw
km2·km-1
2,48
2,73
2,46
3,03
2,87
2,88

Jc

0,83
1,19
0,84
1,35
1,44
1,87

LM  d³ugoæ rzeki wg MPHP; L  d³ugoæ rzeki wg PHP; A  powierzchnia dorzecza; D 
wskanik gêstoci sieci rzecznej; Sw  wskanik alimentacji koryt; Jc  spadek ca³kowity
rzeki.

Pomimo przynale¿noci rzek Przymorza do tej samej grupy i posiadania
podobnych uwarunkowañ przyrodniczych, wykazuj¹ one szereg cech odmiennych. Potwierdzeniem tego s¹ zró¿nicowane wartoci niektórych parametrów
hydrograficznych (tab. 1), zw³aszcza miêdzy rzekami i dorzeczami po³o¿onymi w zachodniej czêci obszaru badañ a rzekami w czêci wschodniej. Zakresy tego zró¿nicowania s¹ nastêpuj¹ce: w przypadku d³ugoci rzek (min. £upawa, maks. Rega) ok. 70%; spadku ca³kowitego (min. Rega, maks. £upawa)
ok. 225%; powierzchni dorzecza (min. £upawa, maks. Parsêta) prawie 330%.
Znacznie mniejsze zró¿nicowanie (ok. 23%) stwierdzono w przypadku gêstoci sieci rzecznej (min. £eba, maks. Parsêta).
Najbardziej charakterystycznymi cechami rzek Przymorza s¹ jednak du¿e
ich spadki (ryc. 1). Najwiêksze spadki ca³kowite posiadaj¹ £upawa (1,87)
oraz Wieprza (1,44).
Du¿e spadki oraz ich lokalne zró¿nicowanie, mimo niewielkich d³ugoci
rzek, pozwoli³y na wydzielenie odcinków górnych (> 2,5), rodkowych (od
0,5 do 2,5) i dolnych (< 0,5) (ryc. 1). Jedynie w przypadku S³upi nie by³o
mo¿liwe wydzielenie odcinka górnego ze wzglêdu na jeziorny charakter tej
czêci rzeki (ryc. 1) i stosunkowo ma³y spadek (0,82). Najwiêkszy jest spadek górnej £upawy (7,63) oraz górnej Wieprzy (3,97). Z kolei najmniejsze
spadki zarówno w odcinkach górnych, jak i spadki ca³kowite maj¹ rzeki zachodnie: Parsêta (odpowiednio 2,75 i 0,84) oraz Rega (2,55 i 0,84),
co i pod tym wzglêdem odró¿nia je od rzek pozosta³ych.
Rzeki i dorzecza Przymorza s¹ podobne pod wzglêdem wielkoci zasilania
opadami atmosferycznymi (ryc. 2). rednie sumy roczne opadów wynosz¹ od
650 do 700 mm. Jedynie w ujciowych odcinkach S³upi oraz Wieprzy opady s¹
nieco wy¿sze od 700 mm, a w górnej czêci dorzecza £eby nieco ni¿sze od
650 mm. S¹ one wy¿sze o ok. 200 mm od redniego rocznego parowania terenowego, wynosz¹cego w tej czêci Polski ok. 470 mm.
Jak ju¿ wspomniano, do obliczeñ zasobów wodnych wszystkich rzek wykorzystano dane z lat 19711990. Analizuj¹c tego rodzaju zagadnienia, warto
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Ryc. 1. Profile pod³u¿ne rzek Przymorza (odcieniami szaroci zaznaczono odcinki górne
i rodkowe). Jr  spadek ca³kowity rzeki; J  spadek lokalny danego odcinka (górnego,
rodkowego lub dolnego)
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Ryc. 2. Przestrzenne zró¿nicowanie sum rocznych (19712000) opadów atmosferycznych
(w mm, wg Lorenc 2005)

jednak sprawdziæ, na ile zjawiska rozpatrywane w danym wieloleciu przebiegaj¹ podobnie (lub odmiennie) w porównaniu do innego, d³u¿szego okresu.
Problem reprezentatywnoci danych rozwi¹zano chocia¿ czêciowo w oparciu o wartoci rednich rocznych przep³ywów charakterystycznych S³upi
w S³upsku z 40 lat (19511990). Na ryc. 3 przedstawiono ich zmiennoæ oraz
trendy zmian dla trzech ró¿nych okresów: 19511990, 19611990 oraz 1971
1990.
Przep³ywy charakterystyczne (rednie roczne WQ, SQ i NQ) dla okresu
najd³u¿szego (19511990) wykaza³y dodatnie trendy zmian, zw³aszcza w przypadku przep³ywów maksymalnych (rednio 0,15 m3·rok-1). W nastêpnym, krótszym okresie (19611990) zaznaczy³o siê zró¿nicowanie trendów zmian: przep³ywy maksymalne nieznacznie obni¿a³y siê (rednio -0,02 m3·rok-1), przebieg
przep³ywów rednich nie wykazywa³ zmian, a przep³ywy minimalne  podobnie jak w poprzednim okresie  wykaza³y trend dodatni (tab. 2). Dalsze zmiany nast¹pi³y w okresie 19711990, kiedy to trendy zarówno przep³ywów maksymalnych (-0,52 m3·rok-1), jak i rednich (-0,10 m3·rok-1) by³y ujemne. Wynika to z coraz ni¿szych wartoci przep³ywów maksymalnych i rednich w dekadzie lat 80. XX wieku (ryc. 3). Jedynie przep³ywy minimalne, podobnie jak
w poprzednich dekadach, wykazywa³y nieznaczny trend dodatni.
Tab. 2. Tendencje zmian przep³ywów charakterystycznych S³upi w S³upsku w ró¿nych
okresach
Q
WQ
SQ
NQ

19511990
+0,15
+0,05
+0,07

19611990
m3·rok-1
-0,02
0,00
+0,12

19711990
-0,52
-0,10
+0,04
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Ryc. 3. Trendy przep³ywów charakterystycznych S³upi w ró¿nych okresach obserwacyjnych

Niezale¿nie od trendów zmian, do najwa¿niejszych parametrów nale¿¹
wartoci rednie przep³ywów w poszczególnych okresach. W przypadku S³upi
zanotowano najwy¿sze wartoci przep³ywów charakterystycznych w ostatnim z analizowanych okresów, czyli w latach 19711990, a najni¿sze w okresie 40 lat 19511990. Wynios³y one odpowiednio (w m3·s-1): dla WQ 33,1; 32,3
oraz 30,9 (wzrost w ostatnim 20-leciu o ponad 7%), dla SQ 16,24; 16,03 oraz
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15,62 (wzrost o 4%), dla NQ: 9,35; 8,53 i 8,30 (wzrost o prawie 3%). Przedstawione wyniki s¹ interesuj¹ce zw³aszcza w kontekcie obserwowanych fluktuacji klimatu i formu³owania ogólnych wniosków na temat zmniejszania siê
zasobów wód powierzchniowych. Wyjaniaj¹ one tak¿e ró¿nice miêdzy zasobami wodnymi w dorzeczach Przymorza stwierdzone w dwóch ró¿nych okresach 20-letnich: 19511970 (Stachy 1980) oraz 19711990 (tab. 3). Ró¿nice te
s¹ najwiêksze w dorzeczach zachodnich, w których rednie przep³ywy rzek
wzros³y od ponad 13 do 20%, podczas gdy w dorzeczach wschodnich tylko od
7,2 do 9%. Przyczyn¹ tego zjawiska mo¿e byæ wzrost czêstoci wystêpowania
zachodnich cyrkulacji powietrza, w tym aktywnoci North Atlantic Oscillation w latach 80. XX wieku. Stwierdzenie to wymaga jednak pe³niejszego
udokumentowania w oparciu o wyniki dalszych, szczegó³owych badañ hydrologiczno-meteorologicznych.
Najwiêksze zasoby wodne sporód rzek Przymorza posiadaj¹ Parsêta i Rega,
których redni odp³yw roczny wynosi odpowiednio 926 i 690 mln m3. Gdy
bierze siê jednak pod uwagê wartoci wzglêdne odp³ywu, okazuje siê, ¿e zasoby wodne tych rzek s¹ znacznie ni¿sze od pozosta³ych (tab. 3). Wskanik odp³ywu Regi jest o ok. 35% ni¿szy od wskanika dla Wieprzy i S³upi i o ok. 27%
ni¿szy od wskanika dla £eby i £upawy.
Tab. 3. Zasoby wodne rzek Przymorza w latach 19711990 (obliczenia w³asne na
podstawie danych IMGW) oraz w latach 19511970 (wg Stachy 1980)
Rzeka
Parsêta
Rega
Wieprza
S³upia
£eba
£upawa

Profil
Bardy
Trzebiatów
St. Kraków
S³upsk
Cecenowo
Smo³dzino

Qr
(7190)
m3·s-1
29,37
21,88
17,12
16,24
11,79
8,50

Qr
(5170)
m3·s-1
25,3
19,3
14,2
15,0
11,0
7,8

Ró¿nica
%
16,1
13,4
20,6
8,3
7,2
9,0

Qr
(7190)
m3·106
926,22
690,00
539,91
512,13
371,97
268,06

Qr
(51-70)
m3·106
797,9
608,9
447,8
473,0
346,9
246,0

H
(7190)
mm
313
263
355
353
332
333

Qr  redni roczny przep³yw; Qr  odp³yw roczny; H  wskanik odp³ywu.

Mimo znacznego zró¿nicowania zarówno bezwzglêdnych, jak i wzglêdnych
miar odp³ywu rzek Przymorza, stwierdzono istnienie silnych zwi¹zków korelacyjnych miêdzy ich zasobami wodnymi a wielkoci¹ dorzecza (R2 = 0,94) czy
d³ugoci¹ sieci rzecznej (R2 = 0,92), co przedstawiaj¹ ryc. 4 i 5. Zwi¹zek miêdzy powierzchni¹ dorzecza a wskanikiem odp³ywu jest ju¿ znacznie s³abszy
(R2 = 0,42).
Du¿e zró¿nicowanie przestrzenne wykazuje tak¿e redni roczny (1971
1990) odp³yw jednostkowy (od 8,3 dm3·s-1·km-2 w dorzeczu Regi do 11,3 dm3·s-1
·km-2 w dorzeczu Wieprzy, tab. 4). W latach nastêpnych (19892000) kszta³towa³ siê podobnie, chocia¿ 11-letni okres obserwacyjny nie mo¿e byæ uznany
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Ryc. 4. Zwi¹zek miêdzy wielkoci¹ dorzecza
Ryc. 5. Zwi¹zek miêdzy d³ugoci¹ sieci
a rednimi rocznymi (19711990) zasobami rzecznej a rednimi rocznymi (19711990)
wodnymi
zasobami wodnymi

za reprezentatywny: od 7,5 dm3·s-1·km-2 w dorzeczu Regi do 11,1 dm3·s-1·km-2
w dorzeczu £eby (Bogdanowicz 2005). Wartoci te s¹ wy¿sze od podanych
wczeniej przez Mikulskiego (1963), w pracy którego wystêpowanie redniego odp³ywu jednostkowego >10 dm3·s-1·km-2 ograniczono do obszarów górnych
czêci dorzeczy £eby, £upawy, S³upi i Wieprzy. Wynika³o to zapewne z innych warunków hydrometeorologicznych w latach wczeniejszych. Bez wzglêdu
jednak na okres obserwacji, zaznacza siê odmiennoæ Regi i Parsêty od pozosta³ych rzek, tak¿e pod wzglêdem wielkoci odp³ywu jednostkowego. Jest to
widoczne równie¿ w przypadku wartoci ekstremalnych tego parametru, których zakres wahañ w dorzeczach Regi i Parsêty jest ponad dwukrotnie wiêkszy w porównaniu do pozosta³ych rzek (tab. 4). Mimo to, zakresy wahañ tego
parametru nie s¹ du¿e na tle pozosta³ych rzek nizinnych, co zwi¹zane jest
przede wszystkim z brakiem g³êbokich ni¿ówek dziêki równomiernemu i intensywnemu zasilaniu powierzchniowemu i podziemnemu. W zwi¹zku z tym
nieregularnoæ przep³ywów rednich rocznych w latach 19711990 (obliczoTab. 4. Odp³yw jednostkowy (q) rzek Przymorza; qr  redni roczny w latach 19711990;
(qz)  zakres; qz %  zakres w %
q
dm3·s-1·km-2
qr
(qz)
qz %

Wieprza
St. Kraków
11,3
(15,39,1)
68,1

S³upia
S³upsk
11,2
(13,69,5)
43,1

£upawa
Smo³dzino
10,6
(14,69,3)
57,0

£eba
Cecenowo
10,5
(13,29,4)
40,4

Parsêta
Bardy
9,9
(14,46,9)
108,7

Rega
Trzebiatów
8,3
(12,25,7)
114,0

Tab. 5. Nieregularnoæ przep³ywów rednich rocznych (NPr) i ekstremalnych (NPex)
NPr
NPex

£eba
1,41
S³upia
7,07

S³upia
1,42
£eba
9,02

£upawa
1,58
Wieprza
9,53

Wieprza
1,68
Parsêta
10,00

Parsêta
2,10
Rega
12,21

Rega
2,13
£upawa
16,04
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na jako stosunek przep³ywu redniego rocznego maksymalnego do redniego
rocznego minimalnego), a tak¿e nieregularnoæ przep³ywów ekstremalnych
(obliczona jako stosunek przep³ywu maksymalnego do minimalnego) s¹ tak¿e niewielkie, chocia¿ i w tym przypadku wartoci najwiêksze odnosz¹ siê do
dorzeczy zachodnich (tab. 5). Wyj¹tek stanowi wysoka nieregularnoæ przep³ywów ekstremalnych £upawy, stwierdzona na posterunku wodowskazowym
w Smo³dzinie. Jest ona skutkiem bezporedniego oddzia³ywania elektrowni
wodnej znajduj¹cej siê w tej samej miejscowoci, a tak¿e trzech innych elektrowni wodnych po³o¿onych w odleg³oci kilkunastu i kilkudziesiêciu kilometrów w górê rzeki.
Rega i Parsêta charakteryzuj¹ siê ponadto wyranie wiêksz¹ zmiennoci¹
rednich rocznych przep³ywów (Cv), któr¹ obliczono wg wzoru (Jankowski 1995):

∑ (Qi − Q )
CV =

2

n −1
Q

gdzie: Qi  przep³yw redni roczny, Q  przep³yw redni wieloletni, n  liczba
lat.

Ryc. 6. Wspó³czynnik zmiennoci (Cv) rednich rocznych przep³ywów (19711990)

Jest ona prawie 5-krotnie wiêksza w porównaniu do S³upi i ponad 2-krotnie wiêksza wzglêdem £eby, Wieprzy i £upawy (ryc. 6). Ma³a zmiennoæ rednich rocznych przep³ywów tych rzek mo¿e byæ zwi¹zana z retencyjn¹ i wyrównawcz¹ rol¹ wód stoj¹cych.
Mimo to, w wiêkszoci dorzeczy jest ona wy¿sza od wartoci podanych przez
Choiñskiego (1988), które obliczono dla innego okresu (19611975). Mo¿e
wiadczyæ to o wzrocie ekstremalnych sytuacji hydrologicznych w latach
19711990 zwi¹zanych ze zmianami klimatycznymi.
Zasoby wód powierzchniowych dorzeczy przymorskich kszta³towane s¹
tak¿e przez wody jeziorne. W analizowanych dorzeczach znajduje siê ³¹cznie
727 jezior, w tym najwiêcej w dorzeczu S³upi (175), a tak¿e Regi (156) i Wie-
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przy (152). Zaznacza siê rzadko spotykana w innych dorzeczach pojeziernych
wyj¹tkowo du¿a przewaga jezior najmniejszych, o powierzchni mniejszej od
10 ha. W dorzeczu Wieprzy stanowi¹ one a¿ 78% liczby wszystkich jezior,
a w pozosta³ych (oprócz Regi) od 72 do 74%. W jeziorach tych zgromadzonych
jest jednak tylko kilka procent wód stoj¹cych, w dorzeczu £eby zaledwie 1,3%.
Z drugiej strony, kilka najwiêkszych jezior skupia ponad 70% ³¹cznej objêtoci jezior w dorzeczu £eby, a tak¿e £upawy (tab. 6). Najwiêksze jeziora nie
odgrywaj¹ jednak istotnej roli w kszta³towaniu odp³ywu rzek przymorskich,
gdy¿ po³o¿one s¹ najczêciej w dolnych fragmentach dorzeczy, w bezporednim s¹siedztwie ujæ rzek do morza. Iloæ wody w nich zgromadzonej decyduje jednak o stosunkowo wysokich wartociach wskanika retencji jeziornej
(WRJ), który w dorzeczach wschodnich (£eba, £upawa, S³upia) wynosi od 93
do 117 mm (tab. 6).
Tab. 6. Zasoby wodne jezior (m3´103) w dorzeczach Przymorza wg klas ich powierzchni
P (ha)
15
510
1025
2550
50100
100250
250500
5001000
10002500
25005000
>5000
Razem
WRJ

Rega
2 407,5
4 902,0
16 420,0
22 960,0
44 564,6
39 838,9
0
75 840,8
0
0
0
206 933,8
76 mm

Parsêta
1 854,0
3 117,0
9 200,0
9 555,6
15 923,0
7 009,8
48 985,2
0
0
0
0
95 644,6
30 mm

Wieprza
2 773,5
5 889,0
12 044,0
17 173,4
18 744,5
0
33 128,5
0
0
0
0
89 752,9
41 mm

S³upia
3 400,5
7 248,0
15 580,0
15 251,2
36 995,0
20 322,8
79 941,5
0
0
0
0
178 739,0
110 mm

£upawa
1 339,5
3 990,0
5 600,0
11 456,4
2 912,0
8002,3
0
48 048,8
3 950,5
0
0
112 299,5
117 mm

£eba
1 141,5
1 068,0
1 335,0
12 525,5
3 800,0
22 016,0
0
8 074,2
0
0
117 521,0
167 481,2
93 mm

P  klasa powierzchni jeziora (ha); WRJ  wskanik retencji jeziornej (mm).

Uwagi koñcowe
W nielicznej literaturze przedmiotu do charakterystycznych cech rzek Przymorza zalicza siê: wysoki stopieñ wyrównania przep³ywów rzecznych, znaczn¹ zasobnoæ w wodê wyra¿aj¹c¹ siê wysokimi wartociami odp³ywu jednostkowego oraz du¿¹ zdolnoæ retencyjn¹ zwi¹zan¹ z wystêpuj¹cymi na tym obszarze jeziorami (Stachy 1980; Bogdanowicz 2005). Stwierdzenia te s¹ s³uszne, szczególnie na tle kszta³towania siê odp³ywu i zasobów wodnych innych
rzek nizinnych w Polsce. Z materia³ów przedstawionych w niniejszej pracy
wy³ania siê jednak bardziej skomplikowany obraz rzek Przymorza i ich zasobów wodnych. Charakterystyki hydrologiczne tych rzek wykazuj¹ zró¿nicowanie zarówno przestrzenne, jak i czasowe. S¹ one wyra¿one m.in. bezwzglêd-
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nymi i wzglêdnymi miarami odp³ywu, nieregularnoci¹ przep³ywów, zmiennoci¹ przep³ywów, a tak¿e zdolnoci¹ retencyjn¹ jezior. Ponadto, jak wynika
z danych IMGW  Oddzia³u Morskiego w Gdyni, nieregularnoæ i zmiennoæ
przep³ywów w niektórych rzekach (zw³aszcza S³upi i £upawy) wzrasta w ostatnich latach w zwi¹zku z coraz czêciej wystêpuj¹cymi wysokimi opadami (ok.
60 mm·dobê-1). Wywo³uj¹ one powodzie jesienne w dolnych czêciach rzek
(np. na prze³omie padziernika i listopada 1998 roku) lub zimowe (na prze³omie stycznia i lutego 2002 roku). S¹ to powodzie opadowe lub opadowo-roztopowe i nie maj¹ nic wspólnego z zimowymi powodziami sztormowymi, omówionymi przez Mikulskiego (1963).
Wyranie zaznaczaj¹ siê ró¿nice miêdzy dwoma zachodnimi dorzeczami
a pozosta³ymi. Do g³ównych przyczyn odmiennoci Regi i Parsêty zaliczyæ
nale¿y m.in. cechy hydrograficzne oraz orograficzne, a tak¿e cechy nierozpatrywane w niniejszej pracy, zwi¹zane z budow¹ geologiczn¹ oraz przepuszczalnoci¹ utworów powierzchniowych.
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Zasoby wodne dorzecza Ciemiêgi
Water resources of the Ciemiêga river basin

ABSTRACT: The main aim of the paper is an assessment of the discharge
changeability of the Ciemiêga river and estimation of water resources of its
basin located in the northern part of the Lublin Upland. Hydrological analysis
was prepared on the basis of diurnal discharges collected at Department of
Hydrography of Maria Curie-Sk³odowska University within the years 1995
2005 and former incomplete hydrometric data for the period 19811991.
Water runoff as well as groundwater resources change in multiannual cycle
with the clearly indicated seasonal rhythm. Precipitation of the winter season
(XIIV), which was temporarily retained in the snow cover, causes spring
increase of discharges with maximum values in March and April. Precipitation
of the summer season (VX) has not caused a direct increase of the river
discharge, because of their retention in the catchment and lost in
evapotranspiration process. Groundwater resources were recorded through
the systematic measurements of the yield of the springs in the basin. Seasonal
and multiannual changeability of the springs yield was stated, similar to
the river runoff. The Ciemiêga river basin is characterized by small and
quite changeable water resources.
S£OWA KLUCZOWE: odp³yw, zasoby wodne, wydajnoæ róde³, Wy¿yna Lubelska.
KEY WORDS: river runoff, water resources, springs yield, the Lublin Upland.

Ogólna charakterystyka dorzecza
Dorzecze Ciemiêgi po³o¿one jest w pó³nocno-wschodniej czêci P³askowy¿u
Na³êczowskiego, subregionu Wy¿yny Lubelskiej (Jahn 1956). Charakterystyczny dla dorzecza o powierzchni 157,1 km2 jest bardzo wyd³u¿ony kszta³t, gdy¿
jego rozci¹g³oæ równole¿nikowa wynosi 30 km. Szerokoæ dorzecza w górnej
jego czêci osi¹ga 10 km, w czêci rodkowej i dolnej za zmniejsza siê do 3
6 km (ryc.1). Praktycznie jest to strefa drena¿u powierzchniowego tylko jednej rzeki, osi¹gaj¹cej d³ugoæ 41 km.
Ciemiêga bierze pocz¹tek w Motyczu Lenym na wysokoci 226 m n.p.m.,
a uchodzi do Bystrzycy w Sobianowicach (160 m n.p.m.). W ca³ym swoim
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biegu przyjmuje tylko jeden niewielki dop³yw. Spadki pod³u¿ne doliny rzecznej s¹ ma³e, w górnym odcinku nie osi¹gaj¹ 1, a w dolnym nieco przekraczaj¹ 2. Górny odcinek (od Mi³ocina do Panieñszczyzny) ma szerokie dno
(od 500 do 1000 m) czêciowo podmok³e, z gêst¹ sieci¹ rowów melioracyjnych,
a koryto rzeki jest w¹skie  oko³o 1 m. Na tym odcinku rzeka przyjmuje jedyny niewielki dop³yw, Strugê Tomaszowick¹. Poni¿ej Jastkowa dolina zwê¿a
siê i g³êboko wcina w ska³y pod³o¿a, przybieraj¹c charakter prze³omu. Jej
szerokoæ zmienia siê od 200 do 300 m, a koryto poszerza siê do 34 m (Michalczyk 1995).

Ryc. 1. Dorzecze Ciemiêgi

Warunki klimatyczne kszta³towane s¹ g³ównie przez dwa rodzaje mas powietrza: polarno-morskie oraz polarno-kontynentalne, których sumaryczna
czêstoæ pojawiania siê wynosi 91% ogólnej frekwencji mas powietrza
(W. i A. Zinkiewicz 1975). rednia roczna temperatura powietrza wynosi ok.
7,5°C. D³ugoæ okresu wegetacyjnego utrzymuje siê 210220 dni, a pokrywa
nie¿na zalega rednio przez ok. 70 dni (W. i A. Zinkiewicz 1975). rednia
wartoæ opadu za okres 19952005 wynios³a 589,6 mm, z czego na pó³rocze
zimowe przypada³o 210,5 mm, a na letnie 379,1 mm. Najwa¿niejsze znaczenie w kszta³towaniu zasobów maj¹ doæ wysokie opady pó³rocza zimowego
(XIIV), które infiltruj¹ do ska³ pod³o¿a lub s¹ czasowo retencjonowane w pokrywie nie¿nej, a nastêpnie powoduj¹ wiosenny wzrost przep³ywu z kulminacj¹ w marcu i kwietniu. Normalne opady pó³rocza letniego (VX) zwykle
nie powoduj¹ bezporedniego wzrostu przep³ywu rzeki, gdy¿ s¹ zatrzymywane w zlewni i zu¿ywane w procesie ewapotranspiracji.
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Sporód terenowych czynników decyduj¹cych o zasobach wodnych najwiêksze znaczenie ma budowa geologiczna i tektonika kompleksu mezo-kenozoicznego przykrywaj¹cego utwory paleozoiczne. Osady piêtra kredowego wykszta³cone w postaci margli i opok górnego mastrychtu maj¹ mi¹¿szoæ 350 m. Ods³aniaj¹ siê one w dolnym biegu rzeki w okolicach Sobianowic. Na nich zalegaj¹ paleoceñskie gezy i wapienie margliste, lokalnie przykryte piaskami oraz
mu³kami kwarcowymi oligocenu (Harasimiuk, Henkiel 1982), osi¹gaj¹ce ³¹czn¹ mi¹¿szoæ od kilku do kilkudziesiêciu metrów. Osady czwartorzêdowe reprezentowane s¹ przez piaski i piaski gliniaste ze ¿wirami oraz kilkumetrow¹ warstwê glin zwa³owych, na których zalegaj¹ osady lessu, osi¹gaj¹ce na
wierzchowinach i zboczach dolin od kilku do 25 m. W dnie doliny rzecznej
znajduj¹ siê utwory holoceñskie w postaci torfów, namu³ów i mad. Kopalne
dna dolin wype³nia seria piaszczysto-ilastych aluwiów o mi¹¿szoci do 10 m
(Harasimiuk, Henkiel 1982).
W rzebie terenu wyró¿niaj¹ siê: obszary wierzchowinowe pokryte lessem,
g³êboko wciêta dolina rzeczna i sieæ suchych dolin (ryc. 1), krawêdzie oraz
w¹wozy rozcinaj¹ce a¿ do sp¹gu osady eoliczne. Z uwagi na dobre gleby wytworzone z lessów, w strukturze u¿ytkowania ziemi dominuj¹ grunty orne.
£¹ki wystêpuj¹ce wy³¹cznie tylko w w¹skim dnie doliny zajmuj¹ oko³o 6,5%
powierzchni, a lasy jedynie 2,4%, przede wszystkim na stromych zboczach
w¹wozów.
Wody podziemne wystêpuj¹ g³ównie w ska³ach górnej kredy oraz lokalnie
w osadach paleocenu i czwartorzêdu. Na przewa¿aj¹cej czêci dorzecza istnieje jeden zbiornik wodonony, o swobodnym zwierciadle, którego po³o¿enie
nawi¹zuje do rzêdnej dna doliny Ciemiêgi. Jedynie w obszarach wierzchowinowych utrzymuj¹ siê lokalnie zawieszone poziomy wody. Zwierciad³o wody
u¿ytkowego poziomu wystêpuje na niewielkich g³êbokociach w strefie doliny
rzecznej, a na wierzchowinach mi¹¿szoæ warstwy suchej wzrasta do 45 m.
Wody podziemne zasilaj¹ liczne podzboczowe i przykorytowe ród³a oraz dop³ywaj¹ do rzeki przez bezporedni drena¿ korytowy (Michalczyk, Reder 1993).
Przep³ywy Ciemiêgi w latach 19952005
Wielkoæ przep³ywu Ciemiêgi by³a ju¿ okrelana na podstawie krótkotrwa³ych obserwacji wodowskazowych prowadzonych w latach 19711972 (wi¹tek 1973), 19811985 i 19861991 (Michalczyk, Turczyñski 1988, 1992).
W padzierniku 1994 roku wznowiono systematyczne obserwacje i pomiary hydrometryczne Ciemiêgi w profilu Pliszczyn. Stanowi¹ one przed³u¿enie
i kontynuacjê badañ stacjonarnych i patrolowych, wykonywanych we wczeniejszych latach przez pracowników Zak³adu Hydrografii UMCS. Na wodowskazie w Pliszczynie w latach 19952005 codziennie obserwowano stany
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wody oraz wykonywano systematyczne comiesiêczne pomiary przep³ywu, które
by³y podstaw¹ do szczegó³owej oceny odp³ywu z dorzecza. Profil hydrometryczny zamyka zlewniê Ciemiêgi o powierzchni 152,1 km2 (ryc. 1). W oparciu
o wykonane pomiary przep³ywów obliczono krzyw¹ konsumcyjn¹, a nastêpnie zamieniono codzienne stany na przep³ywy. Równoczenie z ocen¹ wielkoci
odp³ywu wykonywano patrolowe pomiary przep³ywu w ca³ym biegu Ciemiêgi, comiesiêczne pomiary wydajnoci 5 róde³, które w okresach bezdeszczowych decyduj¹ o wielkoci przep³ywu rzeki w jej dolnym biegu, a tak¿e okresowo pobierano wodê do analizy jej sk³adu chemicznego.
Odp³yw ca³kowity kszta³towany by³ przez stabilne zasilanie podziemne
docieraj¹ce do koryta rzeki g³ównie przez wydajne ród³a oraz krótkotrwa³e
sp³ywy powierzchniowe. Rzeka i jej dolina na ca³ej d³ugoci drenuj¹ zasoby
podziemne, których obecnoæ przejawia siê w ród³ach oraz w lokalnym utrzymywaniu siê obszarów podmok³ych. Nale¿y podkreliæ, ¿e mimo du¿ych spadków terenu sp³yw powierzchniowy nie pojawia siê czêsto, jak równie¿ w ujêciu wartoci rednich  nie osi¹ga du¿ych rozmiarów. Wynika to z doæ dobrych warunków retencjonowania wody w pod³o¿u skalnym. Z wieloletnich
obserwacji wynika, ¿e najwiêksze znaczenia dla kszta³towania siê zasobów
maj¹ opady pó³rocza zimowego. Jest to okres, w którym opad przewy¿sza
parowanie, a wiêc mo¿liwe jest retencjonowanie wody w gruncie. Czêæ opadów, retencjonowana w pokrywie nie¿nej, powoduje ró¿nej wielkoci wiosenny sp³yw powierzchniowy. Normalne opady pó³rocza letniego zwykle nie
powoduj¹ wzrostu przep³ywu rzeki, jak równie¿ nie zasilaj¹ zasobów podziemnych. Natomiast krótkotrwa³y letni sp³yw powierzchniowy pojawia siê
po intensywnych opadach.
Przep³ywy rzeki, podobnie jak i zasoby wód podziemnych, zmieniaj¹ siê
w rytmie sezonowym i rocznym. Najwiêksze przep³ywy pojawiaj¹ siê w okresie wiosny, a najni¿sze w lecie. Zestawione na ryc. 2 rednie miesiêczne wielkoci przep³ywu w okresie 19952005 dokumentuj¹ dynamiczne zmiany odp³ywu, szczególnie w czasie okresowo pojawiaj¹cych siê wezbrañ. Z uk³adu
wartoci wynika, ¿e od 1997 roku do 2002 roku nastêpowa³ powolny wzrost
zasobów wodnych. W nastêpnych latach notowano, a¿ do koñca obserwacji,
obni¿anie siê przep³ywów. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje d³ugookresowa
zmiana przep³ywów, co zapewne wynika z warunków kszta³towania siê zasobów podziemnych g³ównego piêtra wodononego. Przep³ywy pierwszych i ostatnich lat badanej serii uk³adaj¹ siê na zbli¿onym poziomie, podczas gdy w latach 19982003 iloæ odp³ywaj¹cej wody by³a zdecydowanie wy¿sza. W ca³ym
analizowanym okresie stosunkowo czêsto pojawia³y siê wezbrania wiosenne
i letnie. Najwiêksze z nich wyst¹pi³y w latach 1996, 1999, 2003 i 2005. Natomiast w latach 1995, 1997, 1998, 2004 nie stwierdzono znacz¹cych wzrostów
przep³ywu, a rzeka przez ca³y rok zasilana by³a niemal wy³¹cznie z zasobów
podziemnych.
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Ryc. 2. rednie miesiêczne przep³ywy Ciemiêgi w Pliszczynie w latach hydrologicznych
19952005

W ujêciu sezonowym najwy¿sze przep³ywy przypadaj¹ na kwiecieñ i marzec, natomiast najni¿sze na czerwiec. Przep³ywy rednie i minimalne w miesi¹cach pó³rocza letniego by³y ni¿sze ni¿ w miesi¹cach pó³rocza ch³odnego.
W re¿imie odp³ywu zaznacza siê zwiêkszone zasilanie w okresie od jesieni do
wiosny. Pojawianie siê minimalnych przep³ywów w lipcu wskazuje na wp³yw
klimatu oceanicznego na kszta³towanie siê zasobów wodnych. Natomiast
wysoki sp³yw wiosenny podkrela oddzia³ywanie klimatu kontynentalnego
na re¿im odp³ywu.
Zmiennoæ przep³ywów i zasobów wodnych w poszczególnych miesi¹cach
zaprezentowana zosta³a poprzez podanie przep³ywów charakterystycznych
(tab. 1). Wartoci rednie wskazuj¹ na przeciêtne zasoby wody. Przep³ywy
wysokie podkrelaj¹ dynamikê procesu sp³ywu powierzchniowego. Mog¹ one
wyst¹piæ w ka¿dym miesi¹cu, ale bardzo wysokie pojawiaj¹ siê w okresie
roztopów wiosennych (marzec i kwiecieñ) i po wysokich opadach letnich. Najni¿sze przep³ywy stwierdzono w styczniu i lutym, a tak¿e w maju i czerwcu.
Przep³ywy ni¿ówkowe czêciej pojawiaj¹ siê w miesi¹cach letnich, a ich wielkoci sporadycznie spadaj¹ poni¿ej 150 dm3·s-1. Doæ wysokie wartoci przep³ywów ni¿ówkowych wynikaj¹ z wyrównanego i doæ du¿ego zasilania rzeki
w dolnym jej biegu wodami podziemnymi piêtra kredowego, docieraj¹cego do
rzeki przez liczne ród³a i bezporedni drena¿ korytowy. Zasilanie to dokumentuj¹ wysokie wartoci roczne NNQ i SNQ, wskazuj¹ce na znaczn¹ zasobnoæ wodn¹ dorzecza Ciemiêgi, a w³aciwie  co wiadomo z pomiarów patrolowych przep³ywu  g³ównie jego dolnej czêci.
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Tab. 1. Przep³ywy charakterystyczne Ciemiêgi w Pliszczynie (dm3·s-1)
w okresie 19952005
NNQ
Pliszczyn

XI
216

XII
187

I
147

II
134

III
176

319

405

IV
276

V
VI
142 140

VII VIII
165 154
258

IX
182

X
266

Rok
134

SNQ

389

337

444

422

263 224

270

264

404

333

SSQ
SWQ

540
806

515 529 631 1010
800 1059 1240 4073

844
2800

433 373 502 420
770 682 1973 784

459
853

531
722

566
1380

WWQ 1061 1565 3020 3952 13800 13183 1379 1287 9300 1586 2125 1301

13800

NNQ  najni¿szy przep³yw, SNQ  redni niski przep³yw, SSQ  przep³yw redni, SWQ 
redni wysoki przep³yw, WWQ  najwy¿szy przep³yw (w okresie badañ).

Skrajne wartoci przep³ywów Ciemiêgi zmienia³y siê w bardzo du¿ym przedziale wartoci (tab. 2). Najwy¿sze dobowe przep³ywy odnotowano w kwietniu 1996 roku (13,1 m3·s-1) oraz w marcu 2005 roku (13,8 m3·s-1), a najni¿sze
w lutym 1996 roku (tab. 2). W okresie wysokich wezbrañ sp³ywy jednostkowe
osi¹gaj¹ wartoci 70-90 dm3·s-1·km-2, a w czasie g³êbokich ni¿ówek spadaj¹ do
poziomu 0,9-1,0 dm3·s-1·km-2.
Tab. 2. Skrajne wielkoci przep³ywów [Q] i odp³ywów jednostkowych [q] w zlewni
Ciemiêgi w latach 19952005
Maksymalny

Profil
wodowskazowy

Data

Q [dm3·s-1]

Pliszczyn

19.03.05

13 800

q
[dm3·s-1·km-2]
90,7

Minimalny
Data

Q [dm3·s-1]

14.02.96

134

q
[dm3·s-1·km-2]
0,92

Wysokie wyrównanie przep³ywów, wynikaj¹ce z du¿ej roli zasilania podziemnego w kszta³towaniu wielkoci odp³ywu z dorzecza, podkrela koncentracja czasów trwania oraz uk³ad przep³ywów okresowych (ryc. 3). Najczêciej przep³yw by³ rejestrowany na poziomie oko³o 400 dm3·s-1, co zosta³o udokumentowane na wykresach czêstotliwoci i czasów trwania. Wykres czêstotliwoci pojawiania siê przep³ywów opracowano w nawi¹zaniu do 10-centymetrowych stanów wody. W przypadku zastosowania równych przedzia³ów
klas przep³ywu nast¹pi³aby 90% koncentracja wartoci pojawienia siê przep³ywów do 1 m3·s-1. Przy zastosowanych wydzieleniach, odpowiadaj¹cych decymetrowym przedzia³om stanów, czas trwania przep³ywów od 300 do 500
dm3·s-1 wynosi a¿ 150 dni. Natomiast razem z dwoma s¹siednimi przedzia³ami, czyli przep³ywami od 120 do 750 dm3·s-1, trwa a¿ 300 dni.
Czas trwania przep³ywów zarówno wysokich, jak i skrajnie niskich jest
krótki (ryc. 4). Du¿e wyrównanie przep³ywów, pocz¹wszy od Q5 do Q360, wynika ze stabilnego zasilania z zasobów podziemnych wodami piêtra kredowo-paleoceñskiego, a tak¿e z krótkiego czasu trwania wezbrañ. W bezdeszczowych okresach ni¿ówkowych dop³ywy wody z 5 róde³ zlokalizowanych w dol-
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Ryc. 3. Czêstotliwoæ przep³ywów Ciemiêgi w profilu Pliszczyn w latach 19952005
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Ryc. 4. Krzywa sum czasów trwania przep³ywów Ciemiêgi w Pliszczynie
(wraz z wy¿szymi) w latach 19952005
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nym biegu rzeki (Pliszczyn i Baszki) dostarczaj¹ nawet 3/4 wody odp³ywaj¹cej z dorzecza. W tym czasie przep³ywy w górnym i rodkowym biegu Ciemiêgi spadaj¹ do bardzo niskich wartoci. Odp³ywy jednostkowe w górnej czêci
zlewni nie osi¹gaj¹ 0,5 dm3·s-1·km-2, a w dolnej przekraczaj¹ 2,0 dm3·s-1·km-2.
Analiza wielkoci, przebiegu i zmiennoci przep³ywów Ciemiêgi pozwoli³a
na okrelenie genetycznej struktury odp³ywu z dorzecza. Do obliczeñ wykorzystano zaproponowan¹ przez Paszczyka (2004) metodê numerycznego podzia³u hydrogramów codziennych przep³ywów. Zastosowany program pozwala na wyliczenie procentowego udzia³u poszczególnych rodzajów zasilania
w odp³ywie rzecznym (ryc. 5). W dorzeczu Ciemiêgi najwiêkszy udzia³ w odp³ywie, a¿ 30%, ma d³ugookresowy odp³yw bazowy (Qb), bêd¹cy efektem
wzglêdnie sta³ego i wyrównanego zasilania wodami g³êbszych horyzontów wodononych. Nieco mniej, bo 27%, stanowi podziemny odp³yw krótkookresowy
(Qo), bêd¹cy wynikiem szybkiego zasilania koryt rzecznych p³ytkimi wodami
gruntowymi. £¹cznie z zasilania podziemnego pochodzi 57% odp³ywaj¹cej
wody. Wydzielony odp³yw hipodermiczny (Qh), w którego sk³ad wchodz¹ odp³yw glebowy oraz odp³yw z pokryw zwietrzelinowych i aluwiów rzecznych,
stanowi 25% objêtoci odp³ywu. Najmniejszy, 18% udzia³, ma sp³yw powierzchniowy (Qs), sk³adaj¹cy siê ze sp³ywu bezporedniego z obszaru zlewni i sieci
rzecznej oraz sp³ywu opónionego z zag³êbieñ terenowych. Jego niska wartoæ wskazuje na dobre warunki retencjonowania wody w strefie aeracji i saturacji.
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Ryc. 5. Genetyczna struktura odp³ywu w zlewni Ciemiêgi w latach 19952005

Zebrane materia³y hydrologiczne wskazuj¹ na nastêpuj¹ce istotne cechy
formowania siê odp³ywu i zasobów wodnych w dorzeczu Ciemiêgi:
 zmiany przep³ywów i zasobów wodnych w strefie rednich i niskich wartoci nastêpuj¹ w rytmie wieloletnim, wynikaj¹cym z pojawiania siê serii lat
o wysokich i niskich opadach,
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 bardzo wysokie przep³ywy pojawiaj¹ siê w okresach sp³ywu wód roztopowych po zamarzniêtym gruncie, a ich wysokoæ zmienia siê w bardzo du¿ym
przedziale wartoci,
 w strukturze odp³ywu najwa¿niejsz¹ rolê odgrywa wysokie zasilanie podziemne wodami piêtra kredowo-paleoceñskiego,
 sp³yw powierzchniowy, mimo znacznych spadków, pojawia siê stosunkowo rzadko, mo¿e jednak osi¹gaæ katastrofalne rozmiary,
 redni odp³yw jednostkowy z dorzecza jest ni¿szy od wartoci rejestrowanych w dorzeczu Bystrzycy oraz w innych zlewniach Wy¿yny Lubelskiej.
Wydajnoæ róde³
Rozmieszczenie róde³ w dorzeczu Ciemiêgi jest bardzo nierównomierne.
Praktycznie nie stwierdza siê ich istnienia w górnym biegu rzeki. W rodkowym odcinku rzeki jest ich najwiêcej, ale maj¹ one ma³¹ wydajnoæ, która
jedynie sporadycznie przekracza 1 dm3·s-1 (Michalczyk i in. 1997). S¹ one
w czêci wykorzystywane do nape³niania ma³ych zbiorników wody. Natomiast
kilka róde³ w dolnym biegu, znajduj¹cych siê w Baszkach i w Pliszczynie,
decyduje o wielkoci odp³ywu ze zlewni (ryc. 1). S¹ to ród³a drenuj¹ce kredowo-paleoceñski poziom wodonony, których wydajnoæ wynosi od kilku do kilkudziesiêciu litrów na sekundê (tab. 3). W okresach bezopadowych dostarczaj¹ one ponad 60% wody rzeki.
Tab. 3. Charakterystyczne wydajnoci najwiêkszych róde³ w dorzeczu Ciemiêgi
w latach 19952005
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

ród³o
Baszki I
Baszki II
Baszki III
Pliszczyn
£agiewniki

Okres
pomiarów
1995-05
1995-05
1995-05
1995-05
1995-05

Liczba
pomiarów
84
82
85
97
94

Wydajnoæ [dm3·s-1]
Minimalna
rednia
Maksymalna
13,7
38,9
64,0
14,3
20,1
27,0
10,3
17,8
26,0
20,9
42,6
79,0
2,3
6,5
10,0

Wydajnoæ róde³ w okresie 19952005 zmienia³a siê w cyklu wieloletnim
i sezonowym (ryc. 6), wyranie nawi¹zuj¹cym do pojawiania siê okresów o wysokich i niskich opadach atmosferycznych. Na dominuj¹cy rytm wieloletni
nak³adaj¹ siê zmiany sezonowe. Najwy¿sze wydajnoci zarejestrowano w latach 2002 i 2003, a najni¿sze w 1997 roku. W okresie 19972003 notowano
wzrost iloci wyp³ywaj¹cej wody ze róde³, co zwi¹zane by³o z ogólnym zwiêkszaniem siê zasobów wód podziemnych regionu kredy lubelskiej (Michalczyk
i in. 2004). W ród³ach Baszki II i III oraz £agiewniki by³ to wzrost powolny,
natomiast w ród³ach Baszki I i Pliszczyn znacznie szybszy. Od 2003 roku
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obserwuje siê systematyczne obni¿anie wydajnoci róde³. Wskaniki zmiennoci wydajnoci w badanym jedenastoleciu nieco przekraczaj¹ 2, co pozwala
zaliczyæ mierzone ród³a do grupy wyp³ywów o niewielkiej zmiennoci. W d³u¿szym okresie, po uwzglêdnieniu bardzo niskich stanów wód podziemnych i wydajnoci róde³ z lat 19911993, wspó³czynniki nieregularnoci wydatku róde³ zmienia³y siê od 2,5 do 12.
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Ryc. 6. Wydajnoæ róde³ w latach 1995 2005

Zmiany rocznego odp³ywu z dorzecza Ciemiêgi w latach 19812005
Zestawienie przep³ywów Ciemiêgi z okresu 19952005 z materia³ami opublikowanymi (Michalczyk, Turczyñski 1988, 1992; Michalczyk i in. 1997) wskazuje na bardzo du¿e ró¿nice iloci odp³ywaj¹cej wody w poszczególnych seriach lat. Ca³oæ materia³ów hydrologicznych ponownie dokumentuje nawi¹zywanie rytmu zmian zasobów wodnych oraz pojawiania siê przep³ywów zarówno niskich, jak i wysokich, do wysokoci opadów, analizowanych w okresach wieloletnich. Jako istotne zadanie badawcze podjêto wyd³u¿enie serii
obserwacyjnej, obejmuj¹cej zarówno lata o niskich, jak i wysokich zasobach
wody. Podstawowym celem takich dzia³añ jest rzeczywista ocena zmiennoci
przep³ywów i zasobów wodnych Ciemiêgi. Jako materia³y wyjciowe wykorzystano prowadzone kilkuletnie obserwacje stanów wody wraz z okresowymi pomiarami przep³ywu.
Na podstawie zebranych materia³ów hydrometrycznych dotycz¹cych Ciemiêgi i s¹siednich zlewni zestawiono dobowe i miesiêczne wartoci przep³ywu z lat 19812005. Wykorzystano obserwacje wodowskazowe prowadzone
w latach 19811991 (Michalczyk, Turczyñski 1992) i 19952005. Trzyletni
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okres braku obserwacji oraz krótkotrwa³e przerwy w ci¹gach stanów i przep³ywów uzupe³niono metod¹ analogii, na podstawie danych z wodowskazów
Lublin i Sobianowice na Bystrzycy (Michalczyk 1997). Uzyskano informacje
o wartociach i zmianach przep³ywu w latach 19812005 (ryc. 7, 8). redni
przep³yw Ciemiêgi w Pliszczynie w tym okresie wynosi³ 0,52 m3·s-1, czyli 3,42
dm3·s-1·km-2. Jest to wartoæ nieco mniejsza od podanego redniego przep³ywu
za okres 19952005. Równie¿ najni¿sze przep³ywy by³y o kilka litrów na sekundê ni¿sze w latach 19901991 od zarejestrowanego NNQ (134 dm3·s-1) po
1995 roku.

Ryc. 7. Roczne przep³ywy Ciemiêgi w profilu Pliszczyn w latach 19812005

Zestawione wartoci przep³ywu jednoznacznie wskazuj¹ wieloletni¹ zmiennoæ zasobów wodnych dorzecza Ciemiêgi (ryc. 7). Przy kilkuletnich obserwacjach odnosi siê wra¿enie du¿ego wyrównania odp³ywu rocznego. Dopiero
w d³u¿szym okresie obserwacji wieloletnie zmiany dobitnie uwidaczniaj¹ siê.
Bardzo wysokie przyp³ywy stwierdzono w latach 19811982 oraz 20002001,
natomiast bardzo ma³e przep³ywy wyst¹pi³y w latach 19901991. Zmiennoæ
rocznych przep³ywów mieci³a siê w granicach od 0,333 m3·s-1 do 0,850 m3·s-1,
a wiêc nieco przekracza 2,5, co dobitnie wskazuje na istotne zmiany wielkoci
zasobów wodnych zarejestrowane w badanym okresie.
Du¿e zró¿nicowanie przep³ywu, bardzo mocno wiadcz¹ce o zmiennoci
zasobów wodnych, dokumentuj¹ rednie miesiêczne przep³ywy charakterystyczne zamieszczone na ryc. 8. W okresie wielolecia stwierdza siê bardzo
du¿e wyrównanie przep³ywów najni¿szych miesiêcznych, od 165 dm3·s-1 do
290 dm3·s-1. Niewielkie ró¿nice miêdzy wartociami wskazuj¹ na d³ugi okres
utrzymywania siê przep³ywów niskich, niezale¿nie od typowych zmian sezonowych. Iloæ p³yn¹cej wody w latach hydrologicznie suchych jest bardzo ma³a,
gdy¿ w kilku kolejnych miesi¹cach odp³yw jednostkowy mo¿e nie przekraczaæ
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1 dm3·s-1·km-2. Przy tak niskich zasobach praktycznie niemo¿liwy jest wiêkszy pobór wody na potrzeby gospodarki bez naruszenia zasobów rodowiska.
Trudno równie¿ utrzymaæ dobr¹ jakoæ wody p³yn¹cej, zapewniaj¹c¹ bezpieczne jej wykorzystanie w gospodarce.

Ryc. 8. rednie miesiêcznie przep³ywy Ciemiêgi w profilu Pliszczyn w latach 19812005

Podsumowanie
Analiza hydrologiczna wykonana na podstawie dobowych przep³ywów zebranych w Zak³adzie Hydrografii UMCS w latach 19952005 oraz wczeniejszych niepe³nych danych hydrometrycznych z okresu 19811991 jednoznacznie wskazuje na sezonowe i roczne zmiany zasobów wody w dorzeczu Ciemiêgi. Podobnie jak i w odp³ywie rzecznym, stwierdzono sezonow¹ i wieloletni¹
zmiennoæ wydajnoci róde³. Zebrane informacje dotycz¹ce re¿imu zasilania
podziemnego oraz zmian przep³ywów Ciemiêgi dokumentuj¹ d³ugookresowe
zmiany zasobów wodnych dorzecza. Zagadnienie to jest niezwykle wa¿ne dla
oceny zasobów wodnych mo¿liwych do gospodarczego wykorzystania, które
znajduj¹ siê na peryferiach aglomeracji lubelskiej. Dorzecze Ciemiêgi ma stosunkowo niewielkie i doæ zmienne zasoby wody, gdy¿ pojawiaj¹ siê serie lat
o wyj¹tkowo niskim przep³ywie. Wzrastaj¹ca presja na rodowisko obszaru
podmiejskiego Lublina nakazuje ochronê jakociow¹ zasobów wody, zarówno
powierzchniowych, jak i podziemnych.
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Za³o¿enia metodyczne analizy wezbrañ i ni¿ówek
rzek po³udniowo-wschodniej Polski (próba
metodyczna na przyk³adzie lat 19761980)

Methodical assumptions of analysis of floods and low waters of the rivers in South-Eastern Poland
(methodical attempt exemplified on years 19761980)

ABSTRACT: The paper was based on the hydrometric data considering set
of several catchments located in the upper and middle basin of the Vistula
river. Original numeric softwares were prepared, with the possibility for
free selection of threshold value of flood and low discharges. Modified method
of Niesu³owski was also used. Parameters of floods and low waters were
established numerically. As the result, several new indices were obtained,
which characterise considered phenomenon.
S£OWA KLUCZOWE: wezbranie, ni¿ówka, czas trwania, metoda Niesu³owskiego.
KEY WORDS: flood, low flow, time of duration, Niesu³owski method.

Wprowadzenie
Do ekstremalnych zjawisk hydrologicznych zaliczane s¹ zwykle wezbrania i ni¿ówki (Ozga-Zieliñska, Brzeziñski 1994). Ró¿ni¹ siê one pod wzglêdem: genezy, czêstoci pojawiania siê i przebiegu w czasie oraz rozci¹g³oci
w przestrzeni (Lambor 1971). Stanowi¹ bardzo wa¿ny przedmiot zainteresowania wielu projektów i opracowañ naukowych (Byczkowski 1972, 1996; Mikulski 1998). Mimo to  zarówno w literaturze krajowej, jak i zagranicznej 
ci¹gle jeszcze pojêcia wezbrania i ni¿ówki nie s¹ jednoznacznie definiowane
i interpretowane (Ozga-Zieliñska 1990).
Dlatego te¿ w niniejszym opracowaniu podjêto badania o charakterze podstawowym. Dla celów analizy wezbrañ i ni¿ówek przygotowano oryginalny
pakiet programów w TURBO PASCAL. Wykorzystano przyk³adowe dane
hydrometryczne IMGW z okresu 19761980 (Roczniki hydrologiczne...) odnosz¹ce siê do zbioru wybranych zlewni, po³o¿nych w po³udniowo-wschodnim
obszarze Polski.
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Numeryczne metody analizy wezbrañ i ni¿ówek
Projekt algorytmu i przygotowany pakiet programów zak³ada umownoæ
definiowania wezbrañ i ni¿ówek (Ozga-Zieliñska 1990). Nie mo¿e uwzglêdniæ
jednak ogólnego okrelenia wezbrania, jako wyranego podniesienia siê stanów lub nag³ego wzrostu przep³ywów w rzece, oraz równie ma³o precyzyjnego
rozumienia ni¿ówek, jako okresów, w których rzeka zasilana jest wy³¹cznie
przez wody podziemne. W przyjêtym postêpowaniu umownoæ decyzji w zakresie wyznaczania analizowanych zjawisk ekstremalnych starano siê bowiem dostosowaæ do celu prowadzonych badañ. W istocie rzeczy za³o¿ono
mo¿liwoæ ustalenia a priori dwu dowolnych wartoci progowych (granicznych): górnej, odcinaj¹cej od do³u strefê stanów  przep³ywów wysokich, oraz
dolnej, wyznaczaj¹cej od góry strefê stanów  przep³ywów niskich. Zrezygnowano poza tym z subiektywnie deklarowanego minimalnego okresu przerwy,
warunkuj¹cego ci¹g³oæ s¹siaduj¹cych ze sob¹ ni¿ówek b¹d wezbrañ w czasie (Ozga-Zieliñska 1990; Tla³ka 1979). Dopuszczono istnienie przerw o minimalnym, nawet jednodniowym czasie trwania. Nie zwracano szczególnej uwagi
na problem niejednorodnoci genetycznej i pomiarowej badanych ci¹gów (OzgaZieliñska, Brzeziñski 1994). W koñcowym etapie analizy mo¿liwe jest bowiem
dokonanie ostatecznej korekty pocz¹tkowo przyjêtych za³o¿eñ oraz sprawdzenie metod¹ ex post np. istotnoci wczeniej wysuwanych hipotez o istnieniu nieci¹g³oci, jednokierunkowej tendencji zmian czy te¿ periodycznoci
w przebiegu badanych zjawisk w czasie.
Na wstêpnym etapie analizy, w celu doboru wartoci granicznych wyznaczaj¹cych okresy wezbrañ i ni¿ówek, proponuje siê u¿ycie programu do rozpoznania parametrów rozk³adu statystycznego serii codziennych przep³ywów
lub stanów wody. Polega to na uszeregowaniu dla ka¿dego roku z osobna
i wszystkich danych dobowych ³¹cznie w porz¹dku malej¹cym. Nastêpnie
w oparciu o tak uzyskane krzywe czasów trwania w numeryczny sposób ustalane s¹ wybrane wartoci pozycyjne i obliczane parametry rozk³adu metod¹
kwantyli. Szacowane s¹ tak¿e parametry rozk³adów metod¹ momentów (Byczkowski 1972).
W dalszym toku analizy  po dokonaniu wstêpnego rozpoznania prawid³owoci rozk³adu danych  do identyfikacji wezbrañ i ni¿ówek mo¿liwe staje siê
wiadome u¿ycie wybranych wartoci progowych, w tym tak¿e najbardziej
uzasadnionych wed³ug kryteriów hydrologicznych poziomów granicznych 
NWQ/NWW oraz WNQ/WNW (Ozga-Zieliñska 1990). Przyjêcie tych ostatnich prowadzi jednak niekiedy (zw³aszcza przy uwzglêdnieniu serii przep³ywów) do skrajnej nierównowagi czêstoci pojawiania siê rozwa¿anych wartoci
ekstremalnych. Dlatego te¿ w takim przypadku proponuje siê u¿ycie zmodyfikowanej wersji znanej w polskiej literaturze hydrologicznej metody Niesu³owskiego (Dêbski 1970). W tym zastosowaniu polega ona na logarytmicznym
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przekszta³ceniu wielkoci przep³ywów (pozwala to ustabilizowaæ ich wariancjê i zmniejszyæ asymetriê rozk³adów) oraz obliczeniu wartoci granicznych
przep³ywów wezbraniowych (GW) i ni¿ówkowych (GN) z wzorów:
⎛N
⎞
⎜ ∑ (ln Qi ≥ ln Q )
⎟

+ ln Q ⎟
GW = EXP ⎜
⎜
⎟,
N
⎜
⎟
⎝
⎠


N
⎞
⎛
⎜
∑ (ln Qi ≤ ln Q ) ⎟
⎟,
GN = EXP ⎜ ln Q − 1
⎟
⎜
N
⎟
⎜
⎠
⎝
2

gdzie: lnQ oznacza redni¹ wielkoæ logarytmów dobowych przep³ywów, a N1
oraz N2 s¹ liczebnociami notowañ logarytmów przep³ywów wiêkszych i mniejszych od redniej.
Po ustaleniu stref granicznych, wyznaczaj¹cych okresy wezbrañ i ni¿ówek, mo¿na uruchomiæ g³ówny modu³ pakietu programów. Dzia³a on na podstawie zbioru danych wejciowych, zawieraj¹cych: numery miesiêcy i dni kolejnych lat serii, dobowe dane o stanach wody lub przep³ywach oraz o strukturze genetycznej odp³ywu (Paszczyk 2004). Program ten, po uruchomieniu,
tworzy trzy zbiory wyjciowe. Pierwszy z nich, o charakterze podstawowym,
analizuje i rejestruje w uk³adzie dzieñ po dniu badanej serii: momenty pojawiania siê oraz zakoñczenia ni¿ówek i wezbrañ, ich czasy trwania, przyrosty
niedoborów b¹d nadmiarów przep³ywów, terminy wyst¹pienia lokalnych
kulminacji lub depresji, a tak¿e przeciêtne wielkoci poszczególnych rodzajów zasilania. Pozosta³e dwa pliki zawieraj¹ informacje syntetyczne, przedstawiaj¹ bowiem liczbowe opisy zarejestrowanych w analizowanym profilu
i w badanym okresie wezbrañ i ni¿ówek.
Wspomniany wczeniej podstawowy plik danych wyjciowych wykorzystywany jest do dalszego agregowania przydatnych informacji w uk³adzie mo¿liwych do uwzglêdniania podokresów: pentad, miesiêcy, pó³roczy oraz kolejnych lat badanej serii obserwacyjnej. Informacje te mog¹ byæ przedstawiane
chronologiczne b¹d te¿ zestawiane w strukturze uporz¹dkowanej, wed³ug
sekwencji jednoimiennych podokresów (np. od pierwszej pentady w kolejnych
latach serii, a¿ do ostatniej  73, w takim samym zestawieniu i porz¹dku
parametrów).
W koñcowej fazie analizy, na podstawie elementarnych danych dotycz¹cych poszczególnych terminów obserwacyjnych i posterunków pomiarowych
oraz syntetycznych danych liczbowych odnosz¹cych siê do ró¿nych podokre-
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sów roku hydrologicznego, mo¿liwe jest przy pomocy dowolnie wybranych
programów statystycznych lub typu GIS (np. EXCEL, STATISTICA, ArcView,
SURFER) tworzenie ró¿nego rodzaju tabel, wykresów i map. Do tego celu
mo¿na wykorzystaæ tak¿e oryginalne w³asne programy (na przyk³ad przeznaczone do wykrywania sk³adowych periodycznych w szeregach czasowych
czy te¿ takie, które u³atwiaj¹ ocenê okresów nawrotu  odstêpów czasu pomiêdzy kolejnymi momentami wyst¹pienia przep³ywów ni¿ówkowych lub
wezbraniowych).
Warto zaznaczyæ, ¿e wszelkie uzyskane w procesie prowadzonej analizy
dane stanowi¹ naturaln¹ podstawê wyjciow¹ dalszego toku ich przetwarzania oraz syntetyzowania wyników zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Dodatkowe badania dotyczyæ mog¹ miêdzy innymi zagadnieñ: 1°  synchronizacji, tendencji i cyklicznoci przebiegu badanych zdarzeñ w czasie oraz przestrzeni, 2°  ich typologii i regionalizacji, 3°  powi¹zañ statystycznych z czynnikami klimatycznymi oraz cechami geograficznymi zlewni rzecznych, 4° 
prób ustalania prognozy pojawiania siê wezbrañ i ni¿ówek.
Przyk³ad zastosowania proponowanej metody analizy wezbrañ
i ni¿ówek
Obszar i okres badañ oraz materia³y ród³owe

Wybrany obszar badañ stanowi szeroko rozumiane zaplecze hydrologiczne
Lubelszczyzny. Obejmuje górn¹ i rodkow¹ czêæ dorzecza g³ównej rzeki granicznej tego regionu Polski  Wis³y. Charakterystycznym rysem wytypowanego terenu jest równoleg³oæ wypuk³ych i wklês³ych stref morfostrukturalnych: Karpat i Podkarpacia, Wy¿yny Ma³opolskiej oraz Ni¿u rodkowoeuropejskiego. Ich ukszta³towanie pionowe oraz rozci¹g³oæ równole¿nikowa
w znacznym stopniu decyduje o zmiennoci lokalnych warunków klimatycznych i narastaniu w kierunku wschodnim stopnia kontynentalizmu klimatu.
Na zró¿nicowanie przestrzenne cech obiegu wody wp³ywaj¹ tak¿e: budowa
geologiczna (litologia i tektonika), rodzaj pokrywy glebowej oraz dzia³alnoæ
cz³owieka (pobory wody, zrzuty cieków, zasady gospodarowania wod¹ w systemach melioracyjnych i zbiornikach retencyjnych).
O czêstoci i przebiegu wezbrañ w terenie badañ (niekiedy o cechach katastrofalnych powodzi) decyduj¹ obfite opady nawalne i rozlewne oraz roztopy
wiosenne. Szybkim procesom sp³ywu powierzchniowego (przede wszystkim
w górach i w strefie przedgórza) sprzyj¹ znaczne spadki stoków, lite ska³y
pod³o¿a oraz gêsta sieæ rzeczna.
O grobie wystêpowania d³ugotrwa³ych i g³êbokich ni¿ówek decyduj¹ natomiast s³abe zdolnoci retencyjne zlewni. Pokrywaj¹ siê z one z rejonami
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wystêpowania utworów geologicznych o ma³ej przepuszczalnoci  kwarcytów, piaskowców i ³upków w rejonie Gór wiêtokrzyskich i Karpat oraz glin,
i³ów i mu³ków zastoiskowych w kotlinach przegórskich i na nizinych pó³nocnych. Wyj¹tkowo rzadka sieæ rzeczna, typowa dla terenów wy¿ynnych zbudowanych ze ska³ wêglanowych (wapieni, margli, opok i dolomitów), zwi¹zana
jest na ogó³ z du¿ymi mo¿liwociami retencyjnymi zlewni. W rejonach tych
dogodne warunki do infiltracji sprzyjaj¹ wystêpowaniu wysokiego odp³ywu
podziemnego. Procesy te reguluj¹ odp³yw i ³agodz¹ wielkoæ wezbrañ oraz
g³êbokoæ ni¿ówek.
Trudnoci w dotarciu do danych IMGW odnosz¹cych siê do d³u¿szych serii
obserwacyjnych (4050-letnich) sprawi³y, ¿e do testowania przydatnoci przygotowanego pakietu programów wykorzystano numeryczne dane o przep³ywach dobowych z piêciolecia  19761980 (Roczniki hydrologiczne...).
Pod wzglêdem hydrologicznym wybrany okres okaza³ siê wilgotny. rednie roczne przep³ywy by³y bowiem o 13 do 30% wiêksze od wartoci przeciêtnych z czterdziestolecia 19511990 (Fal i in. 1997). Wy¿sze od normalnych
(2030%) by³y tak¿e rednie roczne przep³ywy minimalne, natomiast rednie
roczne przep³ywy maksymalne osi¹ga³y wartoci nieco mniejsze lub zbli¿one
do normy czterdziestoletniej. W koñcowych latach serii (19791980) wyst¹pi³y jednak znacz¹ce wezbrania roztopowe i opadowe, a w ca³ym badanym piê-

Ryc. 1. Rozmieszczenie ród³owych zlewni rzecznych na tle rzeby SE Polski

390

Zdzis³aw Michalczyk, Józef Paszczyk

cioleciu nie brakowa³o tak¿e d³u¿szych okresów cechuj¹cych siê brakiem lub
wyranym os³abieniem zasilania zlewni.
Istotne znacznie dla prowadzonych badañ stanowi³ fakt du¿ej liczby danych odnosz¹cych siê do wielu ma³ych powierzchniowo zlewni. Pozwoli³o to
wyselekcjonowaæ bogaty zestaw zlewni ród³owych o zbli¿onych powierzchniach i w miarê równomiernie rozmieszczonych w przestrzeni (ryc. 1). Przy
wyborze zlewni brano pod uwagê ich po³o¿enie na tle podzia³u fizjograficznego oraz zachowanie wa¿nej cechy reprezentatywnoci w odniesieniu do ró¿nych typów re¿imu rzecznego (Dynowska 1972).
Charakterystyka wybranych wyników
Uzyskane w opracowaniu wyniki pozwalaj¹ próbê uruchomienia programów do analizy wezbrañ i ni¿ówek uznaæ za udan¹. Mimo to  wobec krótkoci badanych serii pomiarowych  z hydrologicznego punktu widzenia nie s¹
one w pe³ni wartociowe. Nie pozwalaj¹ bowiem na oszacowanie wa¿nych dla
praktyki: czêstoci pojawiania siê, czasów trwania oraz prawdopodobieñstwa
wyst¹pieñ rozwa¿anych charakterystyk liczbowych wezbrañ i ni¿ówek. Dlatego te¿ w tekcie  z wielu mo¿liwych do zaprezentowania wyników  umieszczono jedynie kilka przegl¹dowych zestawów map i wykresów.
Jako wynik przyk³adowych obliczeñ przedstawiono syntetyczne mapy przestrzennego zró¿nicowania redniego rocznego czasu trwania nizówek i wezbrañ (ryc. 2) oraz rednich rocznych wielkoci niedoborów i nadmiarów przep³ywów w procentach przeciêtnego odp³ywu w badanym piêcioleciu (ryc. 3).

Ryc. 2. Przeciêtne roczne czasy trwania w dniach: A  ni¿ówek, B  wezbrañ, okrelone
zmodyfikowan¹ metod¹ Niesu³owskiego. Punkty oznaczaj¹ rodki geometryczne zlewni,
których dane by³y podstaw¹ przeprowadzanej interpolacji
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Ryc. 3. Przeciêtne roczne niedobory (A) i nadwy¿ki (B) przep³ywów w procentach redniego odp³ywu z lat 19761980, wyznaczone z zastosowaniem zmodyfikowanej metody Niesu³owskiego

Przedstawiono tak¿e obraz synchronicznoci przebiegu badanych zjawisk
(ryc. 4), w odniesieniu do sytuacji zaobserwowanej w profilu porównawczym
Brzegi na rzece Nidzie. Zastosowan¹ miar¹ synchronicznoci by³ wskanik
(Sij) wyliczony wed³ug wzoru:
Sij =

Dij

(

)

max N i , N j ,

gdzie: Ni i Nj okrelaj¹ liczebnoci wyst¹pieñ odpowiednich zdarzeñ w punktach  i i j, natomiast Dij  oznacza liczbê dni, w których obserwowano równoczesne wyst¹pienie ni¿ówki b¹d wezbrania w obu porównywanych profilach.

Ryc. 4. Synchronicznoæ przebiegu ni¿ówek (A) i wezbrañ (B) w porównaniu z sytuacj¹
 wzorcem, odnosz¹c¹ siê do rzeki Nidy w profilu Brzegi
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Ryc. 5. Przyk³ad zró¿nicowania przeciêtnych rocznych nadmiarów i niedoborów przep³ywów oraz przeciêtnej rocznej liczby (dni) przekroczeñ zale¿nych od przyjêtych poziomów
granicznych przep³ywów wezbraniowych i ni¿ówkowych w profilu Krasnystaw (rzeka Wieprz)

Jako istotny wynik obliczeñ uznaje siê zamieszczone wykresy, przedstawiaj¹ce rednie w roku nadmiary i niedobory przep³ywów oraz iloci przekroczeñ
(z do³u do góry przy wezbraniach i odwrotnie przy ni¿ówkach) zadanych linii
granicznych przep³ywów w profilu Krasnystaw na rzece Wieprz. Rozk³ad punktów w uk³adach wspó³rzêdnych wskazuje, ¿e mo¿liwe wydaje siê ustalenie
empirycznych zale¿noci notowañ czêstoci wspomnianych przekroczeñ od
przyjêtych poziomów granicznych przep³ywu.
Uwagi koñcowe
W zakoñczeniu przedstawionego opracowania nale¿y wyranie podkreliæ,
¿e przygotowano go z myl¹ o realizacji zadania  bardzo podobnie zatytu³owanego  w ramach grantu zamawianego (PBZ-KBN-086/PO4/2003): Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce (ocena zdarzeñ
oraz prognozowanie ich skutków dla rodowiska ¿ycia cz³owieka).
Nieodzownym warunkiem wykonania planowanego zadania jest jednak
dostêp do podstawowych danych hydrometrycznych IMGW, odnosz¹cych siê
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do co najmniej kilkunastukilkudziesiêciu posterunków pomiarowych i ci¹gów obserwacyjnych obejmuj¹cych pe³ny okres piêædziesiêciolecia 19512000.
Praca wykonana w ramach grantu PBZ-KBN-086/PO4/2003.
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Zmiany warunków kr¹¿enia wody w zlewni
Dzier¿¹znej pod wp³ywem budowy autostrady A2
w okolicach £odzi*
Changes of the system of water circulation in the Dzier¿¹zna river catchment
under the influence of A2 motorway construction nearby £ód

ABSTRACT: In the article the system of water circulation in the Dzier¿¹zna
catchment, before the construction of motorway has been shown. The authors
also described the system of rainwater drainage from the motorway and
focused their attention on the places where problems with its correct
functioning can appear. The characteristic water stages of rivers, which
receive waters from the motorway estimated by the designers were compared
with the same characteristics really existing in the rivers. The researchers
also defined the expected changes in river outflow. The evaluation of system
of water treating which drains off the motorway was created. The places
where the system could not function in the way predicted by the designers
were identified.
S£OWA KLUCZOWE: sieæ hydrograficzna, autostrada.
KEY WORDS: hydrographic network, motorway.

Wprowadzenie
Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej Polski jest niezbêdna do jej
dalszego rozwoju, tym bardziej ¿e nasz kraj ma na tym polu spore zapónienia. Nale¿y przy tym d¹¿yæ do stworzenia nowoczesnej sieci komunikacyjnej,
jak najmniej ingeruj¹cej w rodowisko naturalne, korzystaj¹c z dowiadczeñ
innych krajów. Badania, dotycz¹ce przekszta³ceñ rodowiska prowadzone na
wiecie (m.in.: Malty i in. 1995; Foos 2003; Brencic 2006; Lukashev 2006)
oraz na zbudowanych ju¿ odcinkach szlaków komunikacyjnych w naszym
kraju, powinny zostaæ wykorzystane przez decydentów i projektantów kolejnych tras.
* Praca wykonana w ramach projektu 2P04E02929.
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Zespó³ badawczy Zak³adu Hydrologii i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu
£ódzkiego od kilku lat prowadzi badania w zlewni Dzier¿¹znej. Przez jej obszar, na d³ugoci 7 kilometrów, przebiega odcinek autostrady A2 EmiliaStryków (ryc. 1). Zanim w lipcu 2006 roku oddano go do u¿ytku, rozpoznane zosta³y ju¿ warunki kszta³towania siê obiegu wody w warunkach przed jej budow¹, a wyniki tych prac zosta³y opublikowane (Jokiel 2002; Jokiel, Tomalski 2005). Obecnie badania zespo³u koncentruj¹ siê na ocenie zmian sieci
hydrograficznej wywo³anych powstaniem drogi oraz monitoringu cech ilociowych i jakociowych wód w zlewni.

Ryc. 1. Przebieg autostrady A2 na obszarze zlewni Dzier¿¹znej;
1  rzeki, stawy; 2  ród³a; 3  autostrada i drogi dojazdowe; 4  zbiorniki systemu odwodnienia
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W p rz e d e d niu p o wst a n i a au t o s t r ad y A 2
Przekszta³cenia warunków fizycznogeograficznych zlewni Dzier¿¹znej,
wywo³ane budow¹ autostrady, objê³y przede wszystkim przeobra¿enia krajobrazu, wyra¿aj¹ce siê nie tylko w aspekcie geomorfologicznym, ale równie¿
w jego jakoci estetycznej i funkcjonalnej. Zmiany te odgrywaj¹ ogromn¹ rolê
w przekszta³caniu lokalnych warunków kr¹¿enia wody, a zw³aszcza w sieci
hydrograficznej zlewni (nowe cieki okresowe i zbiorniki wodne).
Obszar zlewni Dzier¿¹znej, po³o¿onej na pó³noc od Zgierza, liczy niespe³na
43 km2. Jej naturaln¹ sieæ rzeczn¹ tworz¹ dwa cieki: Dzier¿¹zna, bêd¹ca rzek¹ g³ówn¹, i jej lewobrze¿ny dop³yw  Ciosenka. Pozosta³e cieki s¹ nieliczne,
krótkie i na niektórych odcinkach  okresowe. Oszacowano, i¿ zasoby wód
p³yn¹cych stanowi¹ zaledwie niewielki odsetek ca³kowitej retencji powierzchniowej zlewni (2%), a pozosta³a jej czêæ przypada na retencjê zbiornikow¹.
Przed powstaniem opisywanego odcinka autostrady A2 wskanik jeziornoci
wynosi³ 0,5% (Bartnik, Tomaszewski 2000; Jokiel 2002). Wiêkszoæ wystêpuj¹cych w zlewni zbiorników wodnych jest w³¹czona od sieci rzecznej. Nale¿y
podkreliæ, i¿ cieki zasilaj¹ce zbiorniki przep³ywowe charakteryzowa³y siê
dobr¹ jakoci¹ wody. Wynika to przede wszystkim z bardzo du¿ej roli zasilania podziemnego w odp³ywie ca³kowitym  wskanik zasilania podziemnego
wynosi 78,5% (Jokiel 2002; Moniewski, Stolarska 2007).
W obrêbie strefy aktywnej wymiany wyró¿nia siê kilka poziomów nale¿¹cych do wspólnego, czwartorzêdowego piêtra wodononego. Przeciêtna g³êbokoæ do zwierciad³a pierwszego poziomu wodononego wynosi oko³o 9 m p.p.t.
Tu¿ pod powierzchni¹ (02 m p.p.t.) znajduje siê zwierciad³o wód poziomów:
wierzchówkowego oraz aluwialnego. Zwierciad³o wód gruntowych w piaszczysto-¿wirowych osadach sandru grotnicko-luænierskiego jest po³o¿one na
g³êbokoci od kilku do ponad 20 m p.p.t. Poziom ten odznacza siê ma³¹ dynamik¹ i du¿¹ trwa³oci¹ wydatku, które wynikaj¹ z jego bardzo du¿ej zasobnoci (Jokiel 2002; Moniewski 2004).
W klasyfikacji GOD sandr grotnicko-luæmierski zaliczany jest do obszarów o wysokiej i umiarkowanej podatnoci na zanieczyszczenie (Jokiel 2002).
Warunki litologiczne wodonoca oraz utworów strefy aeracji sprzyjaj¹ szybkiej migracji zanieczyszczeñ. G³ównym zagro¿eniem jakoci zasobów wodnych by³y dot¹d typowe dla obszarów wiejskich ogniska zanieczyszczeñ: do³y
ch³onne i nieszczelne szamba przydomowe oraz tzw. dzikie wysypiska mieci.
Od lipca 2006 roku na czele grupy g³ównych emitorów zanieczyszczeñ znalaz³
siê odcinek autostrady A2, przecinaj¹cy równole¿nikowo osady sandru.
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System odwodnienia autostrady
Odwodnienie autostrady polega na mo¿liwie szybkim i skutecznym odprowadzeniu wody opadowej poza obrêb jej nawierzchni. Wskutek odpowiedniego wyprofilowania jezdni woda odp³ywa grawitacyjnie w kierunku ich skrajni. Ze skrajni zewnêtrznych woda swobodnie sp³ywa po trawiastych skarpach do rowów odwadniaj¹cych. Wodê z pasa zieleni, rozdzielaj¹cego jezdnie,
zbieraj¹ rozmieszczone co 50 m studzienki, z których rurami trafia ona do
rowów. Za porednictwem rowów woda opadowa sp³ywa zgodnie z nachyleniem terenu w kierunku zbiorników retencyjnych i cieków.
Na opisywanym odcinku autostrady znajduje siê 7 zbiorników, do których
odprowadzane s¹ wody opadowe: 3 zbiorniki retencyjno-odparowuj¹ce oraz
4 zbiorniki retencyjno-infiltracyjne (tab. 1).
Tab. 1. Parametry zbiorników retencyjno-infiltracyjnych (Raport
Zbiornik
ZB1
ZB2
ZB3
ZB4

Lokalizacja Pojemnoæ
Objêtoæ wody
[km]
[m3]
z deszczu 10 min [m3]
347,720
952
287,9
347,720
1291
315,6
349,000
581
102,4
349,000
648
102,4

Wspó³czynnik
filtracji[m·s-1]
0,0004
0,0004
0,0004
0,0004

hw
[m]
5
5
6
6

2002)
hf
[m]
3
3
4
4

Qf
[m3·s-1]
0,2176
0,2951
0,1291
0,1440

hw  g³êbokoæ wody w zbiorniku, hf  droga (g³êbokoæ) filtracji w gruncie, Qf  zdolnoæ
ch³onna.

Zbiorniki retencyjno-odparowuj¹ce po³o¿one s¹ na p³askim dnie doliny Ciosenki, po obu stronach stawu w Ciosnach. Zbiorniki ZB10 i ZB11 odbieraj¹
wody odpowiednio z pó³nocnego i po³udniowego rowu zachodniego odcinka
autostrady, natomiast zbiornik ZB12, nieco wiêkszy, jest zasilany wodami
obu rowów (po³¹czonych przepustem) odcinka wschodniego. £¹czna powierzchnia zwierciad³a wody trzech zbiorników wynosi 2,9 tys. m2.
Zbiorniki retencyjno-infiltracyjne (tab. 1) zaprojektowano w obni¿eniach
terenu, gdzie brak cieków, które mog³yby byæ odbiornikami odprowadzanych
wód. Usytuowano je parami, po obu stronach autostrady i po³¹czono przepustami o przekroju 3 m2. Ich ³¹czna pojemnoæ 3 do 6 razy przekracza za³o¿on¹
w projekcie objêtoæ wód pochodz¹c¹ z opadu nawalnego. Projektowan¹, ³¹czn¹ pojemnoæ zbiorniki uzyskuj¹ przy nape³nieniu 1 do 1,5 m (blisko 3,5 tys.
m3). W skrajnym przypadku, przy maksymalnym nape³nieniu mog³yby one
pomieciæ nawet 10 tys. m3 wody. Poprzez ch³onne dna zbiorników zbudowane z piasków drobnoziarnistych, dodatkowo wysypane ¿wirem, przewidziano
odprowadzanie ok. 0,8 m3·s-1 wody. Poniewa¿ zlokalizowano je na terenach
lenych, niewielka czêæ ka¿dego z nich (3 do 9% projektowanej pojemnoci)
jest przeg³êbiona i przeznaczona do retencjonowania rezerwy po¿arowej.
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Zmiany odp³ywu rzecznego
Przep³ywy charakterystyczne rzek, które s¹ odbiornikami wód opadowych
z autostrady, zosta³y oszacowane i przedstawione w opracowaniu przedstawiaj¹cym prognozowane oddzia³ywanie tej inwestycji na rodowisko (Raport...
2002). Niestety, przyjêta metoda obliczenia tych wielkoci oparta zosta³a na
wy³¹cznie teoretycznych za³o¿eniach (powierzchnia zlewni topograficznej
i wspó³czynnik odp³ywu ca³kowitego), bez konfrontacji z rzeczywistymi warunkami zlewni i pomiarów, nie da³a dobrych rezultatów.
Zak³ad Hydrologii i Gospodarki Wodnej U£ posiada w³asn¹ sieæ posterunków pomiarowych natê¿enia przep³ywu w tej zlewni (d³ugoæ serii to 8 pe³nych lat hydrologicznych), które pokrywaj¹ siê b¹d s¹ po³o¿one w pobli¿u
posterunków wymienionych w Raporcie... (2002). Pozwoli³o to na porównanie
teoretycznych za³o¿eñ z danymi empirycznymi (tab. 2).
Tab. 2. Stany charakterystyczne rzek (wg Raport 2002) w stosunku do rzeczywistych
= 100% (wg ZHiGW U£)
Rzeka
Dzier¿¹zna  Swoboda
Dzier¿¹zna  Bia³a
Ciosenka  Rosanów

SNQ [%]
24
85
23

SSQ [%]
49
110
113

SWQ [%]
241
522
2010

Szczególnie du¿e rozbie¿noci, które zosta³y wyranie przeszacowane, zanotowano w przypadku SWQ. Dla Ciosenki w Rosanowie jest to ponad 2000%
faktycznego redniego wysokiego przep³ywu, co przek³ada siê na oczekiwany
przep³yw strumienia na poziomie 1,2 m3·s-1. Mniejsze ró¿nice zaznaczy³y siê
w przypadku rednich niskich przep³ywów, które s¹ dla odmiany niedoszacowane. Bior¹c pod uwagê SSQ, zastosowana metoda sztywnych wspó³czynników da³a, w dwóch przypadkach na trzy, zadowalaj¹ce wyniki.
Zmiany warunków formowania siê odp³ywu w zlewni Dzier¿¹znej spowodowa³a budowa blisko 20 km okresowo czynnych rowów odwadniaj¹cych, których przebieg zak³óci³ dotychczas dominuj¹cy, po³udnikowy kierunek odp³ywu wód. Znacznie wzrós³ przy tym udzia³ powierzchni nieprzepuszczalnych,
do których nale¿y zaliczyæ asfaltowe nawierzchnie pasów autostrady, parkingów, dróg dojazdowych i rewizyjnych oraz uszczelnione foli¹ dna rowów (o 0,5%
w skali ca³ej zlewni; 1,5% zlewni poni¿ej autostrady). Dla wzrostu przep³ywów cieków istotny jest zrzut wody opadowej do koryt lub do zbiorników pozostaj¹cych w zwi¹zku hydraulicznym z wodami aluwialnymi. Raport... (2002)
przewiduje, ¿e w przypadku wyst¹pienia deszczu o prawdopodobieñstwie
wyst¹pienia 10% do Dzier¿¹znej (nad któr¹ nie przewidziano zbiorników) trafiaæ bêdzie 2,3 m3·s-1 wód opadowych, a wiêc ogromna iloæ wody, stanowi¹ca
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280% SWQ (150% WWQ). W zwi¹zku z tym nale¿y siê spodziewaæ zdecydowanie wy¿szych przep³ywów ekstremalnych w rzece poni¿ej autostrady, a tak¿e zwiêkszonej czêstoci ich wyst¹pieñ. Du¿e iloci szybko odprowadzanych
wód opadowych i roztopowych mog¹ tak¿e wp³yn¹æ na zmianê ustroju rzek.
Ocena skutecznoci systemu oczyszczania wód opadowych
Krótki okres eksploatacji autostrady A2 nie pozwala na szersz¹ ocenê skali oddzia³ywania systemu odwodnienia na jakoæ wód w zlewni Dzier¿¹znej.
Pod wzglêdem iloci odprowadzanych wód odwodnienie autostrady funkcjonuje skutecznie dziêki znacznym deniwelacjom terenu i poprowadzeniu jej
w dolinach rzecznych na wysokich nasypach. Poniewa¿ system ten zaprojektowano ze znacznym wspó³czynnikiem bezpieczeñstwa, jest on zdolny odprowadziæ ka¿d¹ iloæ wód opadowych. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e za³o¿enia
projektowe oparto na wielkociach teoretycznych, które s¹ zmienne w czasie.
Zdolnoæ ch³onna zbiorników infiltracyjnych jest bowiem funkcj¹ ich nape³nienia. Maksymaln¹ ch³onnoæ obliczono, zak³adaj¹c 56-metrow¹ g³êbokoæ
zbiorników, podczas gdy ró¿nica rzêdnych krawêdzi i den zbiorników wynosi
tylko od 1,3 do 3,7 m. Trzeba równie¿ wzi¹æ pod uwagê, ¿e przyjête warunki
filtracji bêd¹ ulega³y sukcesywnemu pogorszeniu wskutek kolmatacji oraz
wyp³ycania zbiorników przez osady denne. Warto przy tym wspomnieæ, ¿e
wskutek wadliwego wykonania uszczelnieñ rezerwa po¿arowa w okresach
bezopadowych znacznie odbiega od za³o¿eñ projektowych.
Drugi z zastosowanych typów zbiorników powinien umo¿liwiaæ swobodne
odparowanie zretencjonowanej wody. Jednak nazwa retencyjno-odparowuj¹ce jest tu ca³kowicie nietrafna, bowiem wiêkszoæ wody jest odprowadzana
poprzez skarpy boczne do Ciosenki. Zbiorniki te zlokalizowano wród aluwiów wycie³aj¹cych dno doliny Ciosenki. Poniewa¿ ich dna znajduj¹ siê poni¿ej zwierciad³a wody gruntowej, s¹ one wype³nione wod¹ niezale¿nie od
pory roku. Wskutek tego, mimo znacznej powierzchni, u¿ytkowa pojemnoæ
zbiorników jest stosunkowo niewielka, a wiosn¹ obserwowano nawet zalewanie bezporednio przyleg³ego terenu.
Konstrukcja systemu odwodnienia wp³ywa tak¿e na jakoæ wód odprowadzanych z autostrady. Zgodnie z za³o¿eniami projektowymi powinien on zapewniaæ trójstopniowy proces oczyszczania wód opadowych. Pierwszy etap
mechanicznego oczyszczenia nastêpuje ju¿ w czasie przep³ywu wody rowami,
w których zatrzymywane s¹ najgrubsze frakcje zawiesiny (skutecznoæ oczyszczania zawiesin w rowach przewiduje siê na 25%). Dlatego w zaleceniach
eksploatacyjnych zak³ada siê utrzymywanie trawy w rowach na wysoko.
Drugi etap podczyszczania wód stanowi 14 uk³adów osadnikseparator. Na
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koñcu ka¿dego z rowów zainstalowano osadniki o pojemnociach od 5 do 10
tys. dm3 redukuj¹ce drobniejsze zawiesiny, po³¹czone z separatorami koalescencyjno-cyrkulacyjnymi, s³u¿¹cymi do zatrzymywania substancji olejowych
(skutecznoæ oczyszczania do 80%). Podczyszczone wody trafiaj¹ do zbiorników, gdzie nastêpuje ostatnia faza redukcji zanieczyszczeñ przy udziale naturalnych procesów biologicznych.
Czas poka¿e, na ile projekt, wykonanie i prawid³owa eksploatacja urz¹dzeñ systemu podczyszczaj¹cego oka¿¹ siê skuteczne. Ju¿ na etapie projektowania poczyniono znaczne odstêpstwa, bowiem rolê osadników dla zbiorników ZB1 i ZB2 pe³ni¹ dwa dodatkowe zbiorniki ziemne o pojemnoci kilkuset
metrów szeciennych ka¿dy, nazwane retencyjnymi. Poniewa¿ ich dna nie
zosta³y uszczelnione, zamiast retencji nastêpuje w nich infiltracja wód nieoczyszczonych w dno suchej doliny, która stanowi obszar alimentacji ródliska w Ciosnach. Drugim miejscem uproszczenia systemu jest dolina Dzier¿¹znej, w której nie przewidziano budowy jakichkolwiek zbiorników za separatorem, lecz zrzut wody z separatora bezporednio do rzeki. Dodatkowo, jeden z rowów nie jest zakoñczony separatorem i ma charakter infiltracyjny.
Trudno przewidzieæ, jakie skutki przyniesie swobodna migracja zanieczyszczeñ do wód powierzchniowych i podziemnych. Ich skala bêdzie z pewnoci¹
zale¿a³a od aktualnych mo¿liwoci buforowych rodowiska przyrodniczego zlewni Dzier¿¹znej, które niestety bêd¹ ulega³y sukcesywnemu zmniejszaniu.
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Odp³yw w zlewni zurbanizowanej na przyk³adzie
Potoku S³u¿ewieckiego w Warszawie
Runoff in urban catchment exemplified on the S³u¿ewiecki Stream in Warsaw

ABSTRACT: The paper present results of discharge measurements in the
S³u¿ewiecki Stream catchment. It is urban catchment, uncontrolled
hydrologically, but characterizing city and agricultural development. An
increase of catchment area is shown on diagram taking into consideration
runoff coefficient changes in partial catchments. Results of measurements
are presented in the form of profile stream discharge as dependent of the
change of discharge in function of catchment area. Though discharge
measured in several series represents low and average stages there is wide
range of its variability and it shows dynamics of stream outflow from the
urban area. Maximum discharge from urban catchment indicates that city
can be often threatened by rainfall floods.
S£OWA KLUCZOWE: odp³yw, profil pod³u¿ny odp³ywu, wezbranie, zlewnia
zurbanizowana, Potok S³u¿ewiecki.
KEY WORDS: runoff, stream discharge profile, flood, urban catchment, the S³u¿ewiecki Stream.

Wprowadzenie
Odp³yw w zlewni zurbanizowanej jest kszta³towany odmiennie ni¿ w zlewni naturalnej. Za najwa¿niejsze tego przyczyny uznano, oprócz intensywnoci
opadów, rodzaj infrastruktury z wymuszon¹ sieci¹ drena¿u podpowierzchniowego (Leopold 1968 [za Bedientetem, Huberem 1989]; McPherson 1974;
Gutry-Korycka 2005, 2006). Cech¹ charakterystyczn¹ odp³ywu z takich zlewni
jest gwa³towne osi¹ganie maksymalnego przep³ywu, który wzrasta szybciej
ni¿ stopieñ urbanizacji (Walling 1979 [za Gutry-Koryck¹ 2005, 2006]; Knapp
1986). Przep³yw wezbraniowy rzeki w obszarach miejskich po silnym opadzie
czêsto powoduje zalanie doliny. Powód jest zatem problemem spo³eczno-gospodarczym podlegaj¹cym prognozowaniu. Istotna jest ocena fali wezbraniowej, nie tylko w profilu zamykaj¹cym zlewniê zurbanizowan¹, ale te¿ w zlewniach cz¹stkowych.
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Celem niniejszego artyku³u jest poznanie struktury odp³ywu w niewielkiej
zlewni zurbanizowanej i okrelenie roli wêz³ów w systemie burzowców. Wykorzystano do tego zmodyfikowany wykres rozwiniêcia zlewni (BajkiewiczGrabowska, Magnuszewski 2002). Ponadto dokonano oceny odp³ywu ze zlewni w ró¿nych warunkach opadowych za pomoc¹ konstrukcji profilu pod³u¿nego jednoczesnego odp³ywu. Uwzglêdnianie skokowego wzrostu natê¿enia przep³ywu poni¿ej kolektorów pozwala ustaliæ strefy zlewni najbardziej zagro¿one zalaniem i przeprowadziæ odpowiednie ich zabezpieczenie.
Metody badañ
Wykonano zmodyfikowany o wartoæ wspó³czynnika odp³ywu w ka¿dej zlewni cz¹stkowej wykres rozwiniêcia zlewni Potoku S³u¿ewieckiego (BajkiewiczGrabowska, Magnuszewski 2002). Dziêki temu mo¿na ³atwiej oceniæ i interpretowaæ znaczenie i udzia³ ka¿dej zlewni cz¹stkowej w przyrocie odp³ywu
i wyznaczyæ najbardziej zagro¿one wêz³y systemu hydrograficznego. Natê¿enie przep³ywu Potoku S³u¿ewieckiego zmierzono w nieregularnych odstêpach
czasu. Jego celem by³a ocena zmian odp³ywu w ró¿nych warunkach. Poniewa¿ wysokie przep³ywy Potoku S³u¿ewieckiego wystêpuj¹ rzadko i nieregularnie  19 dni w roku (NFO 1991), nie uda³o siê wykonaæ takiej serii pomiarów. Mimo tego, tak¿e rednie i niskie przep³ywy charakteryzuje znacz¹ca
zmiennoæ. Wyniki ró¿nych serii pomiarowych pos³u¿y³y do konstrukcji profilu pod³u¿nego przep³ywu w funkcji przyrostu powierzchni zlewni zalecanego przez Ozgê-Zieliñsk¹ i Brzeziñskiego (1997).
Zlewnia Potoku S³u¿ewieckiego
Badania odp³ywu w zlewni zurbanizowanej by³y prowadzone na przyk³adzie Potoku S³u¿ewieckiego, który jest niewielkim dop³ywem Wilanówki 
lewego dop³ywu Wis³y. Potok odwadnia po³udniowo-zachodnie dzielnice Warszawy. Jego d³ugoæ wynosi 15,8 km, a powierzchnia zlewni topograficznej
54,7 km2 (Banasik 2002). Nowicka (2002) oszacowa³a powierzchniê topograficzn¹ zlewni na 5358 km2. Wynika to z wyznaczenia niepewnego odcinka
dzia³u wodnego w po³udniowej czêci zlewni. Na pozosta³ym odcinku jednoznaczne granice zlewni topograficznej wyznacza zasiêg kanalizacji deszczowej (ryc. 1).
Potok S³u¿ewiecki nie jest objêty sta³¹ kontrol¹ hydrometryczn¹, ale ze
wzglêdu na czêste podtapianie lub zalewanie niektórych obszarów (osiedle
ul. Arbuzowa) by³ obiektem okresowych pomiarów stanu wody i natê¿enia
przep³ywu. Istotne badania odp³ywu przeprowadzi³ Bielawski (1994) w profi-
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lach: PKP, zlewnia Orzycka i al. Wilanowska. Ich efektem by³o okrelenie
stref stanów charakterystycznych w profilu zamykaj¹cym (al. Wilanowska).
Przeanalizowano te¿ charakterystyki pojedynczych wezbrañ w górnym i dolnym biegu Potoku (NFO 1991; Bielawski 1994). Zespó³ z SGGW (Banasik
2002) oceni³ maksymalny odp³yw w profilach ul. Roso³a i ul. Przyczó³kowa
w dniu 28.05.2002 r. wynosz¹cy odpowiednio 15,1 m3·s-1 i 4,4 m3·s-1. Odp³yw
maksymalny w dolnym profilu jest ni¿szy ni¿ w górnym, poniewa¿ ciek w kilku miejscach przekroczy³ wodê brzegow¹. Ocen¹ mo¿liwoci redukcji wezbrañ Potoku S³u¿ewieckiego zajmowali siê tak¿e Fidala-Szope (1993), Tobo³ka i D¹bkowska (1993), Pa³ys i Wudzka (1998) oraz Nowicka (2001).
Zarówno quasi-naturalna sieæ rzeczna, jak te¿ sieæ drena¿u sztucznego
w zlewni Potoku S³u¿ewieckiego jest skomplikowana. Cieki wraz ze zbiornikami po³¹czone s¹ z systemem kanalizacji z³o¿onej z podpowierzchniowych
kolektorów burzowych odprowadzaj¹cych wodê po opadach i roztopach (ryc.
1). Wyj¹tkiem jest Kana³ Ursynowski stale prowadz¹cy wodê, pochodz¹c¹
najprawdopodobniej z p³ytkiego, zawieszonego poziomu wodononego. Potok
S³u¿ewiecki posiada cztery quasi-naturalne dop³ywy powierzchniowe (prawostronne): Rów Grabowskiego (5,9 km d³ugoci), Kana³ Wolicki (2,4 km),
Rów Wolicki (2,0 km) i rów bez nazwy (0,9 km). Cieki te drenuj¹ prawie po³owê (42,8%) zlewni, odpowiednio: 13 km2, 7,6 km2, 0,8 km2, 2,0 km2. Sieæ dop³ywów podpowierzchniowych sk³ada siê z oko³o 60 kolektorów. Bezporednio z Potokiem S³u¿ewieckim ³¹czy siê osiem kolektorów (o rednicy > 1 m),
za nastêpne cztery burzowce posiadaj¹ po³¹czenia z ich dop³ywami (tab. 1).
Ich ³¹czna d³ugoæ przekracza 27 km.

Ryc. 1. Podzia³ hydrograficzny zurbanizowanej zlewni Potoku S³u¿ewieckiego
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Infrastruktura w 2002 r. by³a zró¿nicowana pod wzglêdem rodzaju i rozmieszczenia. Chocia¿ pomiary przep³ywu wykonywano 23 lata póniej, ich
interpretacji dokonano na podstawie mapy zagospodarowania Warszawy stan
z 2002 r. (Mapa U¿ytkowania Gruntów 2002). Ka¿dej kategorii u¿ytkowania
przypisano wartoæ wspó³czynnika odp³ywu (a) wg Bedienta i Hubera (1989)
oraz Fettera (2001). Na ich podstawie obliczono w zlewniach cz¹stkowych
redni wa¿ony wspó³czynnik odp³ywu. Ponad 15,5% powierzchni zlewni stanowi¹ obszary rolnicze (a = 0,1) oraz tereny zielone 16,5% (w tym lasy miejskie 9,1%) o wspó³czynniku odp³ywu 0,2-0,3. Obszary intensywnie zabudowane (a > 0,5) stanowi¹ 59,2 % zlewni. Zwarta zabudowa obejmuje rodkow¹
i górn¹ czêæ, za obszary rolnicze pozosta³y w górnej i dolnej czêci zlewni.
U¿ytkowanie ziemi jest rozdrobnione, a mozaikowoæ sprzyja zró¿nicowanemu odp³ywowi, co ujawnia siê w zlewniach cz¹stkowych (ryc. 2). Na podstawie rozwiniêcia zlewni wyranie zaznacza siê jej asymetria obszaru drena¿u,
mimo tej samej liczby prawych i lewych dop³ywów. Prawa czêæ zlewni
(38,8 km2) jest ponaddwukrotnie wiêksza od lewej (15,8 km2). Jednoczenie
lewe dorzecze jest intensywniej zagospodarowane, co sprzyja wysokiemu
wspó³czynnikowi odp³ywu (> 60%). Zlewnia prawa jest bardziej zró¿nicowana, gdy¿ wystêpuj¹ tam silnie i s³abo zabudowane zlewnie cz¹stkowe.
Tab. 1. Zlewnie cz¹stkowe i d³ugoæ g³ównych kolektorów burzowych w zlewni Potoku
S³u¿ewieckiego (wg map topograficznych 1:10 000, Tobo³ki, D¹bkowskiej 1993)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nazwa zlewni cz¹stkowej
Okêcie
Przyrzecze powy¿ej Rowu Grabowskiego
Rów Grabowskiego
Przyrzecze powy¿ej ul. Bokserskiej
PTWK S³u¿ewiec
ul. Bokserska
ul. Rzymowskiego i ul. Orzycka
ul. Pu³awska
ul. Bacha
Zlewnia Kana³u Ursynowskiego
ul. Dominikañska i ul. Nowoursynowska
Przelew
Przyrzecze ul. Arbuzowa
Kana³ Wolicki
Przyrzecze ul. Arbuzowa i ul. Przyczó³kowa
ul. Obornicka
Rów Wolicki
ul. Przyczó³kowa

D³ugoæ [km]
2,1




2,1
4,1
2,0
1,1
3,7
1,1


3,9



0,5

Suma powierzchni [km2]
14,5
15,1
27,6
27,8
28,8
31,6
35,3
36,3
37,1
41,3
42,0
42,4
42,8
50,0
50,4
51,5
54,3
54,7

Najwa¿niejszym wêz³em hydrograficznym zlewni jest ujcie Kana³u Ursynowskiego (prawy dop³yw) i kolektora ul. Bacha (lewy dop³yw) w Dolince S³u¿ewieckiej (ryc. 2). Drenuj¹ one intensywnie zabudowany Ursynów i S³u¿ewiec.
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Ryc. 2. Przyrost obszaru zlewni i d³ugoci cieków w zlewni Potoku S³u¿ewieckiego

Drugim wa¿nym wêz³em drena¿u jest ujcie Kana³u Wolickiego, który zbiera
wodê z silnie zabudowanej zlewni o powierzchni 7,6 km2.
Wyniki pomiarów natê¿enia przep³ywu
Pomiary w³asne natê¿enia przep³ywu przeprowadzano okresowo w 710
wêz³ach od marca 2004 r. do maja 2005 r. (tab. 1). Stanowi³y one podstawê
konstrukcji profilu pod³u¿nego chwilowego odp³ywu wzd³u¿ cieku g³ównego
(ryc. 3). Pierwsza seria pomiarów z dnia 13.07.2004 r. odzwierciedla warunki
bezopadowe, gdy¿ opady rozpoczê³y siê w koñcowej fazie pomiarów. Potwierdza to stan wody, zmierzony na wodowskazie al. Wilanowska (22 cm), który
odpowiada strefie niskich stanów wody (NFO 1991). Profil charakteryzuje siê
nieznacznym przyrostem natê¿enia przep³ywu w górnym biegu cieku, dosyæ
znacznym dop³ywem w biegu rodkowym oraz niewielkim, punktowym przyrostem odp³ywu w biegu dolnym, który stanowi odp³yw Kana³u Wolickiego.
Kolejne pomiary wykonano 24.06.2004 r. w warunkach bezopadowych, ale
z uprzednim uzupe³nieniem retencji zlewni. Przez piêæ dni poprzedzaj¹cych
pomiar opad by³ niewielki (3,8 mm), a w czasie wykonywania opady nie wyst¹pi³y.1 Wysoki opad (9,2 mm) wyst¹pi³ dopiero wieczorem. Stan wody na
1
Wszystkie wartoci parametrów meteorologicznych dotycz¹ Warszawy i pochodz¹ z Codziennych Biuletynów Meteorologicznych opracowanych przez IMGW. Informacje doty-
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wodowskazie al. Wilanowska wynosi³ wówczas 27 cm i reprezentowa³ strefê
wód niskich. Ten profil pod³u¿ny odp³ywu charakteryzuj¹ jednakowe wartoci z wyj¹tkiem Dolinki S³u¿ewieckiej (ryc. 3). Natê¿enie przep³ywu w górnym biegu cieku by³o wysokie (0,5 m3·s-1). Poni¿ej Stawu S³u¿ewieckiego przep³yw zmniejszy³ siê, a po przejêciu wód Kana³u Ursynowskiego wzrós³ do
0,65 m3·s-1, aby znów gwa³townie zmniejszyæ siê powy¿ej profilu Przelew.
Intensywny dop³yw wód Kana³em Ursynowskim kilka dni po wyst¹pieniu
opadów potwierdza, ¿e kolektor ten drenuje tylko p³ytki, freatyczny poziom
wód podziemnych. W dolnym biegu cieku g³ównego nastêpuje obni¿anie siê
przep³ywu pomiêdzy ujciami dop³ywów, gdzie nastêpuje niewielkie, ale skokowe ich zwiêkszenie. Przyczyn¹ tej anomalii s¹ prawdopodobnie zwiêkszone
straty na parowanie z powierzchni wody oraz intensywn¹ transpiracjê rolin
w pe³ni rozwoju sezonu wegetacyjnego. Mo¿liwe jest te¿ okresowe alimentowanie wód podziemnych przez sieæ cieków naturalnych.

Ryc. 3. Profile pod³u¿ne jednoczesnego odp³ywu w zlewni Potoku S³u¿ewieckiego

Pomiary z dnia 18.04. 2004 r. reprezentuj¹ zasilanie opadowe i bezopadowe, poniewa¿ wykonano je w nieca³e dwie godziny po zakoñczeniu opadu rozlewnego (4,6 mm). Chêæ zmierzenia przep³ywu wezbraniowego w profilu zamykaj¹cym, przy czasie reakcji zlewni krótszym od czasu sporz¹dzenia pe³nej serii pomiarowej, spowodowa³a wykonanie pomiarów w kierunku przeciwnym do biegu cieku. Widoczne lady przep³ywu kulminacyjnego wskaza³y, i¿ pomiary wykonano ju¿ w fazie opadania wezbrania. Potwierdza to stan
wody na wodowskazie al. Wilanowska (48 cm) odpowiadaj¹cy strefie stanów
cz¹ce opracowañ miesiêcznych z podzia³em na dekady pochodz¹ z Biuletynów Pañstwowej
S³u¿by Hydrologiczno-Meteorologicznej z odpowiedniego miesi¹ca opracowanych przez
IMGW.

408

Monika Oksiuta

rednich. Wartoci natê¿enia przep³ywu w górnym biegu cieku s¹ nieznacznie wy¿sze ni¿ przy jednorodnych warunkach bezopadowych (ryc. 3). Jednak
w rodkowym i dolnym biegu Potoku wartoci te s¹ znacznie wy¿sze. W profilu zamykaj¹cym natê¿enie przep³ywu przekracza³o 1 m3·s-1.
Ostatnia seria pomiarów z dnia 15.03.2005 r. odpowiada³a warunkom roztopowym, gdy¿ w ci¹gu piêciu dni poprzedzaj¹cych stopnia³o 9 cm pokrywy
nie¿nej (ryc. 3). W górnym biegu Potoku natê¿enie przep³ywu by³o najni¿sze2, poniewa¿ pokrywa nie¿na z obszaru pasów startowych i l¹dowania lotniska Okêcie zosta³a usuniêta, za na obszarach rolniczych zlewni Rowu Grabowskiego wiêkszoæ wód roztopowych infiltruje wprost do gruntu, zatem nie
odp³ywa systemem burzowców. W rodkowym i dolnym biegu natê¿enie przep³ywu szybko wzrasta, aby uzyskaæ w profilu ujciowym 1,4 m3·s-1, co odpowiada stanowi wody równemu 48 cm (w przekroju hydrologicznym al. Wilanowska) w strefie wody redniej.
Najwy¿szy odp³yw jednostkowy w profilu ujciowym wynosi³ 24,8 dm3·s-1 ·km-2
i by³ czterokrotnie wy¿szy ni¿ w okresie suchym. Natê¿enie przep³ywu zmierzone (17.10.2004 r.) po intensywnych opadach (21,6 mm) w Dolince S³u¿ewieckiej mia³o wartoæ zbli¿on¹ do maksymalnej. Jednak pomiar ten wykonano ju¿ w fazie opadania fali wezbraniowej, a lady wy¿szego stanu wody
znajdowa³y siê o 1 m ponad ówczesnym poziomem. Szacunkowy przekrój poprzeczny koryta podczas kulminacji wezbrania wynosi³ 1215 m2, co przy
0,75 m·s-1 zmierzonej prêdkoci da³oby 911 m3·s-1 natê¿enia przep³ywu. Faktycznie wartoæ ta mog³a byæ jeszcze wy¿sza. By³aby ona niewiele mniejsza
od najwy¿szego (15,1 m3·s-1) ocenionego w Dolince S³u¿ewieckiej natê¿enia
przep³ywu (Banasik 2002).
Wnioski
Przytoczone wyniki pokazuj¹, jak ró¿ne jest tempo przyrostu odp³ywu w poszczególnych czêciach zlewni zurbanizowanej, które jest spowodowane opadami o nieznanym natê¿eniu i rozk³adzie przestrzennym. W pó³roczu ciep³ym
zaznacza siê zmniejszenie natê¿enia przep³ywu w odcinkach cieku g³ównego
pomiêdzy jego dop³ywami, co mo¿e wynikaæ ze zwiêkszonej ewapotranspiracji oraz lokalnego lub strefowego alimentowania wód podziemnych. Wysokie
stany wody Wis³y oddzia³uj¹ porednio poprzez podniesienie wysokoci zwierciad³a wód podziemnych zw³aszcza w dolnym biegu cieku. Bezporednia cofka Wis³y nie oddzia³uje na Potok S³u¿ewiecki ze wzglêdu na oddzielenie od2
W profilu Okêcie mimo stosunkowo wartkiego nurtu koryto cieku jest zbyt p³ytkie
(ok. 34 cm), aby mo¿na by³o wykonaæ pomiar natê¿enia przep³ywu m³ynkiem hydrometrycznym.
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p³ywu przez Jeziorko Wilanowskie oraz sztuczn¹ kaskadê o wysokoci ok.
1,5 m, zlokalizowan¹ 50 m powy¿ej jego ujcia. Mo¿liwe jest jednak oddzia³ywanie porednie poprzez podniesienie wysokoci zwierciad³a wód podziemnych w dolinie Wis³y. Anomalie natê¿enia przep³ywu Potoku S³u¿ewieckiego
w funkcji przyrostu zlewni nie s¹ równomierne co do kierunku i nie zawsze
zaznaczaj¹ siê w tych samych zlewniach cz¹stkowych. Skokowy przyrost natê¿enia przep³ywu cieku g³ównego poni¿ej ujæ burzowców i naturalnych cieków potwierdzaj¹ przytoczone serie pomiarowe. Reakcja tego systemu odp³ywu, wymuszonego przez urbanizacjê w warunkach przep³ywu niskiego i redniego zosta³a rozpoznana.
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Sezonowa zmiennoæ elementów
hydrometeorologicznych  próba analizy
numerycznej

Seasonal changeability of hydrometeorological phenomenon  an attempt of numeric analysis

ABSTRACT: Original numerical software has been prepared for analysis of
seasonal changeability of hydroclimatological phenomenon. On the basis of
average monthly values, in reference to measurement stations or years of
observation series, it lets to describe annual course of the selected phenomena
with the help of several various number indices. In particular cases
(considered series of years) software also takes into account some taxonomic
techniques.
S£OWA KLUCZOWE: opady, temperatury, kontynentalizm pluwialny, analiza
Fouriera.
KEY WORDS: precipitation, temperature, pluvial continentality, Fourier analysis.

Wprowadzenie
Narastaj¹ce przekonanie o niestabilnoci klimatu wspó³czesnego, spowodowane dzia³alnoci¹ cz³owieka, sprawia, ¿e w tym zakresie podejmowane s¹
liczne prace i projekty badawcze, czêsto o zasiêgu miêdzynarodowym (Gleick
1989; Gutry-Korycka, Boryczka 1993; Kaczmarek 1992; Shiklomanov 1989).
Dotycz¹ one prawie wy³¹cznie zagadnieñ fluktuacji ilociowych charakterystyk rocznych (sumarycznych lub rednich). Pomijaj¹ natomiast du¿o wa¿niejszy problem rozpoznania przekszta³ceñ jakociowych (strukturalnych),
polegaj¹cych na zmianach relacji w sezonowym rozk³adzie wariancji rocznej
 na poszczególne okresy roku. Do analizy tego rodzaju zmiennoci s³u¿y zaprojektowany i przygotowany program numeryczny.
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Podstawy teoretyczne oceny sezonowej zmiennoci elementów
meteorologicznych
Program wykorzystuje miesiêczne dane, odnosz¹ce siê do zbioru stacji lub
kolejnych lat analizowanej serii pomiarowej. Wyró¿nia dwie kategorie wskaników, których wzorcowymi odpowiednikami s¹ serie redniej miesiêcznej
temperatury powietrza i rednie miesiêczne sumy opadów. Przyjêto, ¿e pierwsze z nich przy szacowaniu wybranych miar sezonowoci, musz¹ spe³niaæ postulat nieujemnoci. Warunku tego dope³niono zawê¿aj¹c zakres ich zmian
do przedzia³u <0,1>:

z ot =

{ }
max{x }− min{x }, przy czym (t =1, 2,
xot − min xot
t

t

ot

t

ot

k, o= 1, 2,..., m).

a xot, min
{xot}, max{xot} rzeczyGdzie: zot  stanowi¹ wartoci znormalizowane,
t
t
wiste i ekstremalne wielkoci danych liczbowych, opisuj¹cych sezonowy przebieg badanej charakterystyki w wybranym obiekcie  stacji lub roku serii.
W zale¿noci od rodzaju uwzglêdnionych w programie cech uzyskuje siê
nieco inny zestaw informacji wynikowych. W ka¿dym jednak przypadku szereg 12 wartoci {x1, x2, ..., xk}  zak³adaj¹c, ¿e s¹ one równoodleg³e (przypisane
rodkowej dacie danego miesi¹ca)  przybli¿any jest w formie równowa¿nych
wielomianów Fouriera [1 i 2] (Collings 1973; Hobbs 1972; Ewert 1984):
n

x(t ) = a 0 + ∑ (a i cos ω i t + bi sin ω i t ) lub
i =1

[1]

n

x(t ) = a 0 + ∑ Ai sin(ω i t + ϕ i ).
i =1

Gdzie: a 0 =

[2]

k
1 k
2 k
,
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,
x
a
x
t
b
xt sin ω i t s¹ parametrami
=
=
ω
∑ t i k∑
∑
t
i
i
k t =0
t =1
t =1

wielomianu pierwszej postaci, przy czym dla ostatniej sk³adowej harmonicznej:

an =

1 k
∑ xt cos ω i t i bn = 0.
k t =1

W drugim przypadku parametrami równania s¹: amplituda Ai = a i2 + bi2
⎛a ⎞

i
i faza ϕ i = arctg ⎜⎜ b ⎟⎟.

⎝

i

⎠
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Rozk³ad wariancji rocznej na poszczególne sk³adowe harmoniczne okrelany jest zgodnie ze wzorem:

1 k
1 n −1 2
2
(
x
x
)
−
=
∑ t
∑ (ai + bi2 ) + a n2 .
k t =1
2 i =1

[3]

Frakcje tej wariancji, w podziale na poszczególne sk³adowe oraz parametry równañ 1 i 2 w odniesieniu do ka¿dej rozwa¿anej stacji lub roku serii
podawane s¹ w zbiorze informacji wynikowych dzia³ania programu.
Niezale¿nie od kategorii danych w zbiorze tym znalaz³y siê równie¿ syntetyczne miary ich koncentracji rocznej (S), w tym tak¿e okrelone wed³ug rzadko
stosowanego wzoru, zaproponowanego przez Kuku³ê (1976):

So

(
=

k +k
k −1

)

zot =
k +1
, gdzie:
z −
∑
k −1
t =1
k

2
ot

xot
k

∑ xot

.
[4]

t =1

W przypadku typu danych opadowych obliczane s¹ wskaniki kontynentalizmu pluwialnego opisane przez Ko¿uchowskiego i Wibig (1988, s. 1316).
W wykazie wskaników nie pominiêto tzw. indeksu sezonowoci oraz pory
koncentracji wed³ug za³o¿eñ Markhama (za Ko¿uchowskim i Wibig 1988).
Z niezrozumia³ych wzglêdów metoda ta  mimo s³aboci metodycznych  preferowana jest w wielu opracowaniach hydroklimatologicznych. Mo¿na udowodniæ, ¿e jest ona wystarczaj¹c¹ charakterystyk¹ tylko wtedy, gdy w rocznym przebiegu analizowanej cechy wystêpuj¹ dwa wyrane ekstrema. Znaczenie i sens obliczonych indeksów wg Markhama maleje wraz ze wzrostem
liczby wartoci skrajnych  minimum i maksimum.1
W programie, obok zbioru kilkunastu wskaników syntetycznych, obliczane s¹ sumy b¹d rednie wartoci charakterystyk w uk³adzie kwartalnym
i pó³rocznym. Szacowane s¹ ponadto ich wzajemne ilorazy. Pierwotne sumy
opadów  po transformacji  przedstawiane s¹ w procentach sumy rocznej
opadów, a rednie miesiêczne temperatury powietrza w procentach rocznej
amplitudy. W przypadku informacji uporz¹dkowanych w strukturze lat zbiór
wskaników wynikowych dope³nia dodatkowy plik w formacie ASCII Raster.
Zawiera on symetryczn¹ macierz odleg³oci taksonomicznych, obliczonych
w uk³adzie wszystkich mo¿liwych par porównywanych lat analizowanej serii
wed³ug równañ:
1 dla danych typu sum opadów lub przep³ywów:
k

D jl = ( 1 − ∑ min( z jk , z lk ) ) oraz
t =1

1
W istocie rzeczy wskaniki Markhama dobrze opisuj¹ rozk³ad pierwszej sk³adowej
harmonicznej.
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2  charakterystyk termicznych:

D jl =

∑ (z
k

t =1

− z lk ) .
2

jk

Plik ten ma swoist¹ formê diagramu podobieñstwa Czekanowskiego (Parysek 1982), daje siê zobrazowaæ graficznie i analizowaæ w programie ArcView.

Ryc. 1. Rozmieszczenie stacji opadowych i zró¿nicowanie przestrzenne wspó³czynnika koncentracji opadów w latach 19611990 w USA
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Wyniki dzia³ania programu

Fra kc ja wa ria n cji z wi¹ za n a z e sk³a d ow ¹
h a rm o nic zn ¹ o ro czn ym o kre si e w ah a ñ

Przyk³adowe wyniki dzia³ania programu na wybranych zbiorach danych
zilustrowano w formie map, wykresów i kartogramów binarnych. Do prezentacji pos³u¿y³y programy: SURFER, EXCEL i ArcView.
W pierwszym przypadku wykorzystano dane pozyskane z serwera amerykañskiej s³u¿by meteorologicznej. Na podstawie rednich miesiêcznych sum
opadowych w latach 19611990, dla ponad 8000 stacji z kontynentalnej czêci USA (ryc. 1), skonstruowano mapê przestrzennego zró¿nicowania wspó³czynnika koncentracji, obliczonego wed³ug wzoru [ 4 ] (Kuku³a 1976). Stwierdzono (ryc. 1), ¿e maksymalne jego wielkoci (bliskie jednoci) wystêpuj¹ w pasie pacyficznym, w strefie zachodniego obrze¿a Kordylierów, natomiast minimalne wspó³czynniki (prawie zerowe) s¹ typowe dla wschodnich obszarów
Stanów Zjednoczonych (Appalachów) i centralnych fragmentów Wielkiej Kotliny.
Dwa kolejne przyk³ady zastosowania programu dotycz¹ analizy serii rednich miesiêcznych przep³ywów Odry w Gozdowicach i Wis³y w Tczewie w latach hydrologicznych 19011987. Dane te równie¿ pozyskano z internetu.
Stwierdzono, ¿e w badanym wieloleciu w obu dorzeczach obserwowany jest
sta³y (nieco wyraniej zaznaczony w przypadku Wis³y) wzrost frakcji wariancji rocznej przep³ywu, wyjanionej przez pierwsz¹ sk³adow¹ harmoniczn¹.
(ryc. 2). Odbywa siê to kosztem redukcji znaczenia wahañ o wy¿szych czêstotliwociach (w cyklach zmian pó³rocznych, kwartalnych i krótszych).
Ostatnia rycina (ryc. 3) ma formê kartogramów binarnych. Powsta³a w wyniku przekszta³cenia macierzy odleg³oci taksonomicznych badanych lat serii przep³ywów miesiêcznych Odry i Wis³y za pomoc¹ specyficznych funkcji
schodkowych. Dziêki nim wyodrêbniono grupy elementów macierzy, które
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Ryc. 2. Zmiennoæ i tendencje zmian frakcji wariancji przep³ywu Odry (linie ci¹g³e) i Wis³y
(przerywane), wyjanionej przez pierwsz¹ sk³adow¹ harmoniczn¹ o rocznym cyklu wahañ
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Ryc. 3. Kartogramy binarne zró¿nicowania typologicznego zmiennoci rocznej przep³ywów
Odry w Gozdowicach i Wis³y w Tczewie w latach 19011987

przekraczaj¹ zadany próg funkcji  poziom niepodobieñstwa zmiennoci sezonowej (obliczonej jako rednia z macierzy odleg³oci )  lub nie osi¹gaj¹ tego
progu. Oznacza to, ¿e zgromadzenie punktów na kartogramach przedstawia
lata o nietypowej, a bia³e plamy o podobnej zmiennoci sezonowej przep³ywu
Odry i Wis³y. Uzyskany obraz graficzny nie jest przejrzysty  wydaje siê w du¿ej mierze przypadkowy. Mo¿na jednak zauwa¿yæ, ¿e w obu kartogramach:
Odry i Wis³y lata nietypowe, co do rocznego przebiegu przep³ywów miesiêcznych, grupuj¹ siê w wieloleciu 19101930.
Uwagi koñcowe
W zakoñczeniu nale¿y podkreliæ, ¿e pozyskane zbiory wyjciowe opisywanego programu po pog³êbionej interpretacji merytorycznej i metodycznej mog¹
byæ wykorzystywane w szeroko rozumianej hydrologii porównawczej oraz w
badaniach geograficznych. U³atwiæ powinny przede wszystkim procesy systematyzacji ustrojów rzecznych oraz sezonowej zmiennoci charakterystyk
klimatycznych, zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Pozwalaj¹ ponadto 
w przeciwieñstwie do wiêkszoci stosowanych metod  na jednoczesn¹ analiz¹ zmian ilociowych (wielkoci rednich rocznych) oraz przekszta³ceñ jakociowych (strukturalnych), zaznaczaj¹cych siê w sezonowym rozk³adzie badanych elementów hydroklimatycznych.
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Origin structure of the Polish rivers runoff in biennial period of 20012002

ABSTRACT: The paper is the attempt of description of origin structure of
the river runoff exemplified on biennial measurement series. Distribution of
hydrograph on particular parts for each of 290 selected hydrometric stations
was made numerically. Received results were presented as isarithm maps
and specific synthetic cartogram.
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KEY WORDS: Poland, river runoff, origin structure of runoff, distribution of
hydrograph.

Wprowadzenie
Odp³yw rzeczny jest wa¿nym ogniwem kontynentalnej fazy obiegu wody.
Znajomoæ jego wielkoci stanowi bowiem podstawê szacowania dynamicznych i eksploatacyjnych zasobów wodnych. Okrela tym samym mo¿liwoci
wykorzystania i zagospodarowania wody. U³atwia ponadto, przy uwzglêdnieniu dodatkowych informacji, ledzenie i bilansowanie, przemieszczaj¹cych
siê w z³o¿onym systemie rodowiska zlewni, strumieni energii i materii.
W praktyce badawczej dok³adne rozpoznanie zjawiska odp³ywu nie jest
³atwe. Brakuje bowiem dostatecznie d³ugich serii pomiarowych. Utrudniony
jest tak¿e bezporedni (online) dostêp do archiwalnych i bie¿¹cych danych
hydrometrycznych. Ci¹gle jeszcze nie s¹ rozstrzygniête wa¿ne problemy dotycz¹ce wydzielania podstawowych sk³adowych odp³ywu i okrelenia jego
struktury genetycznej (Bajkiewicz-Grabowska, Mikulski 1984; Kaniecki 1982;
Nathan, McMahon 1990; Paszczyk 1975; Tomaszewski 2001).
Wstêpn¹ próbê opisu takiej struktury w odniesieniu do obszaru Polski stanowi przedstawione opracowanie.
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Opis procedury ustalania zasad rozdzia³u sk³adowych
genetycznych odp³ywu
Zastosowana metoda badañ uwzglêdnia cztery g³ówne sk³adowe odp³ywu:
1  bezporednie zasilanie wód rzecznych poprzez opad (rapid runoff) oraz
szybki sp³yw po stoku (surface runoff, overland flow), 2  odp³yw podpowierzchniowy (interflow, hypodermic runoff), 3  odp³yw gruntowy okresowy (superficial fluctuating groundwater), zasilany p³ytkimi wodami podziemnymi (g³ównie aluwialnymi i wierzchówkowymi) oraz 4  d³ugoterminowy odp³yw podstawowy (basic groundwater flow), zwi¹zany z drena¿em g³êbszych i zasobniejszych poziomów wodononych.
U¿yta procedura wykorzystuje oryginaln¹ metodê numerycznego rozdzia³u hydrogramu codziennych przep³ywów (Paszczyk 2004). Punktem wyjcia
jej powstania by³o przyjêcie zasady stopniowej zmiany d³ugoci fal wezbraniowych (z krokiem co jeden dzieñ), w obrêbie których wykresy hydrogramów
cinane by³y liniami prostymi, o nachyleniach wyznaczonych przez minimalny gradient spadku przep³ywu. Pozwoli³o to w dalszym procesie tworzenia
metody wygenerowaæ dla wybranych serii dobowych przep³ywów oraz dowolnie wyznaczonych podokresów (rocznych, dwu-, trzyletnich i innych) ca³¹ seriê wyników, odpowiadaj¹cych ró¿nym stanom separacji hydrogramów. Mia³y one formê urednionych krzywych opadania i wysychania. Kszta³t tych
krzywych przybli¿ono i uzupe³niono o wykresy ich wskaników ró¿nicowych,
wyliczonych w postaci szeregu pierwszych (dQ) i zmienionych, co do znaku
 drugich pochodnych (dQ) (ryc.1). Nastêpnie na drodze przegl¹du uzyskanych wykresów (Paszczyk 2004), przy jednoczesnej analizie danych liczbowych, wyszukiwano pierwsze i kolejne, na ogó³ gwa³towne, przypadki zmiany
wartoci wspomnianych pochodnych. Wyznaczono równie¿ strefê stabilizacji
ich wartoci i sta³oci tempa recesji, objawiaj¹c¹ siê równoleg³oci¹ przebiegu linii wykresów (Paszczyk 2004). Przyjêto, ¿e zaznaczone na osi czasu (odciêtych) punkty wyranych zmian, odpowiadaj¹ rednim d³ugociom trwania
fal sp³ywu: sk³adowej powierzchniowej, odp³ywu podpowierzchniowego (glebowego) i podziemnego okresowego (ryc. 1). Warto podkreliæ, ¿e w ka¿dym
przypadku po³o¿enie punktów granicznych, wyznaczaj¹cych odcinki o podobnym stopniu recesji (opadaniawysychania) poddawano weryfikacji. Sprawdzano, czy zachowany jest  wynikaj¹cy ze wzoru Mailleta i prawa malej¹cego postêpu geometrycznego (Jokiel 1994)  warunek liniowej zale¿noci logarytmów przep³ywów i czasu.
Opisan¹ procedurê ustalania d³ugoci fal wezbraniowych poszczególnych
sk³adowych odp³ywu zastosowano dla danych hydrometrycznych z okresu
19761980, odnosz¹cych siê do zbioru kilkudziesiêciu zlewni po³o¿onych w górnym i rodkowym dorzeczu Wis³y. Dodatkowo z serwera s³u¿by geologicznej
USA pozyskano serie pomiarowe dziesiêcioletnie 19711980 dla wybranych

Struktura genetyczna odp³ywu rzek polskich w dwuleciu 20012002

419

Ryc. 1. Przyk³ady ilustruj¹ce zasady ustalania przeciêtnej d³ugoci trwania sp³ywu powierzchniowego, podpowierzchniowego i odp³ywu podziemnego okresowego przy
wykorzystaniu wykresów zmiennoci wielkoci pierwszej (dQ) i drugiej pochodnej (dQ)
ustalonych krzywych wysychaniaopadania; dT oznacza zmienn¹ d³ugoæ fal, cinanych
liniami prostymi zgodnie z minimalnym gradientem spadku przep³ywu
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zlewni rzek amerykañskich (w tym du¿ych, o powierzchniach siêgaj¹cych
1,5 mln km2). Stwierdzono, ¿e istniej¹ cis³e, nieliniowe zale¿noci pomiêdzy
powierzchniami zlewni i wyznaczonymi d³ugociami fal (ryc. 2). Ustalone formu³y wykorzystano bezporednio w programie numerycznym do separacji
codziennych hydrogramów przep³ywu. Warto zaznaczyæ, ¿e u¿yty w tym opracowaniu program, poza zasadnicz¹ wersj¹, ma swój odpowiednik, pozwalaj¹cy na dowoln¹ zmianê parametrów steruj¹cych jego dzia³aniem (s¹ one ujawniane na ekranie monitora). Jest to równoznaczne z mo¿liwoci¹ generowania wyników rozdzia³u hydrogramu w wielu wariantach  do wyboru i swobodnej akceptacji.
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Ryc. 2. Zwi¹zek i poziom skorelowania d³ugoci fal wezbraniowych [D] i powierzchni zlewni [A]  kolejno od góry: odp³ywu podziemnego okresowego, podpowierzchniowego i sp³ywu
powierzchniowego. Kwadraty oznaczaj¹ dane dla zlewni rzek amerykañskich

Materia³y ród³owe i metody prezentacji kartograficznej
Podstaw¹ opracowania by³y dane rocznikowe Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z lat 20012002 zestawione w formie numerycznej (na nonikach CD). Obejmowa³y one miêdzy innymi informacje o dobowych przep³ywach dla prawie 400 stacji pomiarowych (w tym 150 w dorzeczu Odry i na
rzekach przymorza na zachód od dzia³u wodnego Wis³y). Sporód nich do dalszej analizy wyselekcjonowano ponad 290 posterunków. W 58% przypadków
zamyka³y one zlewnie o powierzchniach zawartych w przedziale od 250 do
1000 km2. W pozosta³ej grupie, ma³e jednostki (<250 km2) stanowi³y 26%,
a du¿e (>3000 km2) mniej ni¿ 2%. W ca³ym wyodrêbnionym zbiorze danych
zdecydowan¹ przewagê mia³y informacje dotycz¹ce zlewni ród³owych, które
uwzglêdniono wszystkie bez wyj¹tku. Uzupe³niono je danymi kilku zlewni
ró¿nicowych. Takie postêpowanie mia³o na celu zagêszczenie na obszarze

Struktura genetyczna odp³ywu rzek polskich w dwuleciu 20012002

421

Polski i poprawienie przestrzennego rozmieszczenia punktów odniesienia
(rodków geometrycznych zlewni), wa¿nych w procesie interpolacji dokonanej przy u¿yciu programów SURFER i ArcView.
Warto zaznaczyæ, ¿e wszystkie zamieszczone mapy izarytmiczne uzyskano stosuj¹c wygodn¹ wersjê techniki interpolacji  metodê tzw. funkcji radialnych (radial basis function). Obok map izoreji i obrazów rozmieszczenia
izolinii procentowych udzia³ów poszczególnych sk³adowych w odp³ywie rednim rocznym, zdecydowano siê zamieciæ tak¿e specyficznie skonstruowany
kartogram powierzchniowy. Do jego przygotowania wygenerowano siatkê regularnych pól szeciobocznych o wielkoci pola podstawowego, spe³niaj¹cej
zalecany warunek (za Pociask-Karteczka 1995)  0,0025A £ B £ 0,01A, gdzie:
A oznacza powierzchniê Polski, a B jest przyjêt¹ wielkoci¹ pola podstawowego siatki w km2. Nastêpnie, wykorzystuj¹c wczeniej sporz¹dzone mapy izarytmiczne, dokonano przestrzennej agregacji informacji na drodze numerycznego planimetrowania. Uzyskano tym samym dane o strukturze genetycznej
odp³ywu w zbiorze wszystkich elementarnych szecioboków. W dalszym etapie dane te przekszta³cono (zaokr¹glaj¹c udzia³y sk³adowych do pe³nych dziesi¹tek) w formê syntetycznego kodu o pozycjach oznaczonych *). Informuje on
o roli w tworzeniu odp³ywu okrelonych sk³adowych: gruntowej podstawowej
(*000), okresowej (0*00), sp³ywu podpowierzchniowego (00*0) i powierzchniowego (000*). Warto podkreliæ, ¿e oznaczenia cyfrowe kodu sumuj¹ siê do
10 (spe³nienie tego warunku dokonano specjalnie przygotowanym programem
numerycznym). W przyjêtej konwencji 0 umieszczone na okrelonej pozycji
oznacza udzia³ danego rodzaju zasilania mniejszy od 5%.
Do oceny typologii (ró¿norodnoci kombinacji  L) u¿ytego kodu mo¿e s³u¿yæ podana formu³a [1], ustalona w oparciu o znan¹ w analizie kombinatorycznej standardow¹ to¿samoæ (Flachsmeyer 1977, strona 66):
⎛r + p ⎞ ⎛r + n +1⎞
⎟⎟ = ⎜⎜
⎟⎟.
p = 0⎝ p ⎠
⎝ n ⎠
n

∑ ⎜⎜

Ma ona nastêpuj¹c¹ postaæ:
L=

( m + 1)( m + 2 )....( m + k − 1)
,
( k − 1)!

[1]

gdzie: L oznacza liczbê uk³adów (u1, u2, ..., uk), dla których ui s¹ ca³kowite,
a ponadto 0 £ ui £ m oraz u1 + u2 + ...+ uk = m.
Ogólna charakterystyka przestrzennego zró¿nicowania
sk³adowych genetycznych odp³ywu
Istotnym wynikiem dokonanej analizy s¹ mapy przestrzennego zró¿nicowania poszczególnych sk³adowych genetycznych odp³ywu, wyra¿onych w jed-
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nostkach wzglêdnych, jako odp³ywy jednostkowe (ryc. 3) oraz wspó³czynniki
zasilania w procentach redniego odp³ywu ca³kowitego (ryc. 4). Uogólniony
obraz struktury genetycznej w zakodowanej formie przedstawia opisywany
ju¿ kartogram powierzchniowy (ryc. 5).
Z pobie¿nego przegl¹du zamieszczonych map  bez wnikania w szczegó³y zakresów zmian wielkoci sk³adowych i udzia³ów zasilania  rysuj¹ siê prawid³owoci rozmieszczenia badanych elementów odp³ywu. Wyró¿niaj¹ siê zw³aszcza
obszary górskie, wy¿ynne i pojezierne. Nizinne fragmenty Polski charakteryzuj¹
siê niewielkim zró¿nicowaniem badanych sk³adowych odp³ywu.

Ryc. 3. Mapy redniego rocznego sp³ywu powierzchniowego QS, odp³ywu podpowierzchniowego QH, okresowego QO i podstawowego QB w dm3·s-1·km-2

Minimalne wielkoci sp³ywu (<0,2 dm3·s-1·km-2) i zasilania powierzchniowego (<5%) przewa¿aj¹ w pó³nocnej i centralnej czêci obszaru Polski. Skrajne wartoci (wiêksze od 5 dm3·s-1·km-2 i 30%) pojawiaj¹ siê jedynie w Karpatach i Sudetach. Podobne rozmieszczenie wykazuj¹ charakterystyki, dotycz¹ce odp³ywu podpowierzchniowego. Nieco wiêksze wielkoci przyjmuj¹ one
w szeroko pojêtym obszarze ni¿owym Polski, a mniejsze w terenach górskich.
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Jeli chodzi o rozmieszczenie odp³ywu podziemnego okresowego, to najczêciej zawiera siê on w przedziale 12 dm3·s-1·km-2. Wyj¹tkowo du¿e wspó³czynniki zasilania tego odp³ywu (>25%) zanotowano na Pojezierzu Wielkopolskim,
Nizinie Po³udniowowielkopolskiej oraz na granicy Polesia i Niziny Mazowieckiej.
Obraz ilociowego i jakociowego zró¿nicowania odp³ywu podstawowego
(QB) na terenie Polski wskazuje, ¿e jego maksymalne wielkoci (>10 dm3·s-1· km-2)
grupuj¹ siê w Karpatach i Sudetach. Mniejsze odp³ywy charakteryzuj¹ zlewnie Wy¿yny Ma³opolskiej i obu pojezierzy  Pomorskiego i Mazurskiego. Skrajnie niskie wielkoci (<2,5 dm3·s-1·km-2) zwi¹zane s¹ rejonami nizin centralnych. Wysokie udzia³y odp³ywu podstawowego w odp³ywie ca³kowitym przekraczaj¹ 80 % w obszarach pojeziernych. Podobne lub nieco ni¿sze wartoci
zasilania wystêpuj¹ na Wy¿ynie l¹skiej, Krakowsko-Czêstochowskiej oraz
na Roztoczu i Wy¿ynie Lubelskiej. Ma³y odsetek (<40%) odp³ywu podstawowego charakteryzuje rzeki karpackie i niektóre rzeki nizinne, skupione miêdzy innymi w po³udniowym rejonie Niziny Wielkopolskiej i we wschodniej
czêci Niziny Mazowieckiej.

Ryc. 4. Mapy procentowego udzia³u w odp³ywie ca³kowitym sp³ywu powierzchniowego QS,
odp³ywu podpowierzchniowego QH, okresowego QO i podstawowego QB
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Struktura wzajemnych powi¹zañ sk³adowych genetycznych
odp³ywu
Wyliczenie i jednoczesne zestawienie dla wielu zlewni z obszaru Polski
danych charakteryzuj¹cych cztery g³ówne sk³adowe genetyczne odp³ywu pozwala na dok³adniejsze rozpoznanie ich wzajemnych wspó³zale¿noci. Powi¹zania te s¹ bardzo cis³e, zale¿¹ bowiem od kszta³tu analizowanych hydrogramów przep³ywu.

Ryc. 5. Kartogram obrazuj¹cy zró¿nicowanie na obszarze Polski struktury genetycznej
odp³ywu. Natê¿enie skali szaroci informuje o wzrastaj¹cej roli sp³ywu powierzchniowego
w zasilaniu rzek. Liczby w uk³adzie kodu pozycyjnego okrelaj¹ kolejno procentowe udzia³y (w zaokr¹gleniu do pe³nych dziesi¹tek): odp³ywu podziemnego bazowego, okresowego
oraz sp³ywu podpowierzchniowego i powierzchniowego w odp³ywie ca³kowitym. Wartoci
zerowe oznaczaj¹ udzia³y okrelonych sk³adowych mniejsze od 5%

Wzajemne relacje pomiêdzy sk³adowymi odp³ywu  jak wskazuj¹ wczeniejsze prace autora (Paszczyk 1975, 2003)  daj¹ siê wyraziæ w postaci szeregu równañ strukturalnych. S¹ one mo¿liwe do ustalenia na drodze prostych przekszta³ceñ arytmetycznych. Pe³n¹ syntezê przeciêtnych rocznych
powi¹zañ rozwa¿anych sk³adowych z odp³ywem ca³kowitym, przy uwzglêdnieniu ró¿nych ich kombinacji, przedstawiaj¹ nastêpuj¹ce formu³y:

Struktura genetyczna odp³ywu rzek polskich w dwuleciu 20012002

QSHOB =

2
Q HOB
Q4
Q2
= 3 HOB = OB ,
QOB
QB
QB

425
[2]

gdzie: QSHOB jest odp³ywem ca³kowitym. Pozosta³e symbole oznaczaj¹ wielkoci
odp³ywu zredukowanego, pozbawionego okrelonych sk³adowych (np. QHOB
stanowi odp³yw bez sp³ywu powierzchniowego, a QOB  dodatkowo równie¿
podpowierzchniowego  glebowego).
Po odpowiednim przekszta³ceniu podanego wzoru [2] mo¿na ³atwo stwierdziæ, ¿e udzia³ w odp³ywie kolejnych zag³êbiaj¹cych siê w strukturze sum
sk³adowych odp³ywu równa siê kwadratowi udzia³u sk³adowych na s¹siaduj¹cym, wy¿szym poziomie strukturalnym. Oznacza to na przyk³ad, ¿e ³¹czny
udzia³ odp³ywu podziemnego okresowego i podstawowego zwi¹zany jest funkcyjnie z sumarycznym udzia³em tych sk³adowych, uzupe³nionych dodatkowo
2
, ZHOB = ZOB ).
o sp³yw podpowierzchniowy ( ZOB = ZHOB

Z przekszta³cenia równania [2] wynika równie¿, ¿e w du¿ym przybli¿eniu
(jak to widaæ na ryc. 6) odp³yw QHOB jest redni¹ geometryczn¹ odp³ywu ca³kowitego i sumarycznego odp³ywu podziemnego:

Ryc. 6. Wykresy ilustruj¹ce strukturalne zale¿noci pomiêdzy analizowanymi sk³adowymi
odp³ywu (górny dotyczy odp³ywu podpowierzchniowego, a dolny sp³ywu powierzchniowego). Wartoci teoretyczne wed³ug wzorów 3 i 4 obliczone zosta³y dla rzek polskich, których
dane wykorzystano przy konstrukcji map zamieszczonych w tekcie opracowania
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QHOB = QSHOB × QOB ,

[3]

a odp³yw podziemny okresowy (przez analogiê) jest redni¹ geometryczn¹
odp³ywu ca³kowitego i odp³ywu podziemnego podstawowego:
QOB = QSHOB × QB .

[4]

Uwagi koñcowe
Zagadnienie rozpoznania struktury genetycznej odp³ywu  podjête w tym
opracowaniu  nadal jeszcze w literaturze hydrologicznej pozostaje otwarte.
Stanowi podstawowy problem hydrologii kontynentalnej  dotyczy bowiem
szeroko rozumianej teorii odp³ywu. Musi byæ uwzglêdniane w procesie tworzenia modeli obiegu wody w ró¿nych skalach przestrzennych  lokalnej, regionalnej i kontynentalnej. Przeszkod¹ podjêcia taki badañ  bardzo silnie
odczuwan¹ tak¿e w Polsce  jest ubóstwo lub utrudniony dostêp do niezbêdnych danych hydrometrycznych.
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ABSTRACT: The paper presents an attempt to distinguish dry and moist
periods for the area of Lublin District in 19512000. Monthly measurement
series from 12 meteorological stations were used. Methods of area equalization
and linear ordering of analyzed number characteristics were used. Evaluation
of the moistening condition of the area based on the rule of complex
construction and normalized number index was proposed.
S£OWA KLUCZOWE: uwilgotnienie obszaru, zmiany klimatu, susze, wskanik
PDSI, indeks SPI.
KEY WORDS: moistening of the area, climate changes, droughts, index severity
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Wprowadzenie
W ostatnim okresie  w sytuacji przekonania o globalnych zmianach klimatu pod wp³ywem antropopresji (Gutry-Korycka 1996)  w literaturze hydrologicznej wzrasta zainteresowanie analiz¹ zdarzeñ ekstremalnych.
Szczególnie wa¿ne wydaje siê zagadnienie rozpoznania przyczyn pojawiania siê okresów suchych i wilgotnych, ledzenia ich czêstoci i przebiegu w czasie oraz rozci¹g³oci w przestrzeni. Nie jest ono ³atwe do wykonania. Brakuje
bowiem dostatecznie d³ugich serii obserwacyjnych, istniej¹ trudnoci z oddzieleniem d³ugookresowej tendencji zmian (odfiltrowaniem sygna³u), od obserwowanego stanu uwilgotnienia badanych obiektów1 w krótkich przedzia³ach czasu (bie¿¹cego szumu). Nie jest ³atwo równie¿ w oparciu o istniej¹c¹
literaturê wyjaniæ i zdefiniowaæ w sposób niebudz¹cy dyskusji znaczenia pojêæ
1
Obiekt badania jest tu rozumiany w szerokim znaczeniu przestrzennym  od skali
punktu (wybrane stacje pomiarowe) poprzez zakres lokalny (np. hydrotopy), regionalny
(dorzecza), a¿ po skalê kontynentaln¹ i globaln¹.
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okresów suchych i wilgotnych. Dlatego te¿ w opracowaniu podjêto próbê metodyczn¹ opisania stanu uwilgotnienia obszaru województwa lubelskiego
w pó³wieczu 19512000, za pomoc¹ specyficznie ustalonego  syntetycznego
wskanika liczbowego.
Podstawowe dane obserwacyjne
W opracowaniu wykorzystano wszystkie dostêpne dane pomiarowe Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotycz¹ce miesiêcznych
sum opadu i rednich temperatur z 12 stacji meteorologicznych. Stacje te s¹
w miarê równomiernie roz³o¿one w przestrzeni (ryc. 1). Utrudnieniem analizy by³ brak wiêkszej iloci punktów pomiarowych po po³udniowej stronie wa³u
Roztocza oraz fakt nieci¹g³oci i niejednorodnoci wykorzystanych serii obserwacyjnych. Ten ostatni problem w du¿ym stopniu zosta³ wyeliminowany
poprzez uzupe³nienie luk dokonane metod¹ ilorazów, a tak¿e na drodze poszukiwania wzajemnych zwi¹zków korelacyjnych badanych szeregów pomiarowych i ustaleniu dostatecznie cis³ych równañ regresji.

Ryc. 1. Rozmieszczenie stacji meteorologicznych na tle obecnych granic województwa lubelskiego. Zasiêgi wieloboków wyznaczaj¹ wagi powierzchniowe stacji
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Podstawy zastosowanej metody i wybór wskaników
uwilgotnienia
W opracowaniu podjêto próby uwzglêdnienia ró¿nych wskaników przydatnych do oceny uwilgotnienia badanego obszaru. Ostatecznie zdecydowano
siê na wybór czterech metod ich okrelania. Dwie z nich wykorzystywane s¹
rutynowo przez ministerstwo rolnictwa i s³u¿bê meteorologiczn¹ Stanów Zjednoczonych. Pozosta³e natomiast dotycz¹: wydzielenia (w przyjêtych przedzia³ach normy wieloletniej) poziomów wilgotnoci opadów miesiêcznych (Kaczorowska 1962) oraz normalizowania wielkoci temperatur miesiêcznych
(Lorenc 1998), w klasach ich odpowiednich odchyleñ standardowych. Uznano, ¿e systematyka termiczna miesiêcy w kategoriach stopniowania ciep³a
jest swoist¹ miar¹ stanu suchoci konkretnych miesiêcy. Stanowi cechê o charakterze destymulanty, potêguje bowiem wielkoæ parowania i negatywnie
wp³ywa na zasoby wodne obszaru.
Podobn¹ ocenê sytuacji zak³adaj¹ wspomniane wczeniej metody amerykañskie, przeznaczone do szacowania wskaników ostroci susz: PDSI (The
Palmer Drought Severity Index) i SPI (The Standardized Precipitation Index). Ich praktyczne wykorzystanie by³o mo¿liwe dziêki przygotowaniu programów pomocniczych, dostosowuj¹cych zbiory dostêpnych danych pomiarowych do warunków narzuconych przez oryginalne programy obliczeniowe,
pozyskane z internetu.
Algorytm szacowania indeksu PDSI bazuje na danych opadowych i termicznych (Jurak i in. 1998). Polega na analizie równania bilansu wodnego
wed³ug koncepcji Thornthwaitea (1948). Uwzglêdnia opady oraz potencjalne
i rzeczywiste wielkoci: ewapotranspiracji, retencji i odp³ywu. Bierze poza
tym pod uwagê nadwy¿ki i straty bilansowe, które decyduj¹ o zmianach zasobów wodnych gleby w zakresie wyznaczonym przez ich maksymaln¹ pojemnoæ wodn¹ (AWC  Available Water Holding Capacity). Istot¹ dzia³ania programu obliczeniowego PDSI jest rekurencyjne ustalanie wielkoci indeksu
i jego prognozy dla kolejnych k-ch miesiêcy w przyjêtym okresie M lat. Najistotniejszym elementem u¿ywanej formu³y rekurencyjnej jest wspó³czynnik:
zk = μ j Δ k ,

gdzie: mj oznacza swoist¹ wagê, oszacowan¹ i przypisan¹ konkretnym miesi¹com roku, natomiast Dk jest zmienn¹ definiowan¹ jako ró¿nica miêdzy opadem zmierzonym, a tzw. opadem miarodajnym klimatycznie (CAFEC  Climatically Appropriate for Existing Conditions).
Ostatecznym wynikiem dzia³ania programu, poza wyliczeniem dla wszystkich miesiêcy badanych serii wielkoci indeksu PDSI, jest tak¿e tablica wspó³czynników (Palmer Z Index) oraz wskaników ustalonych zmodyfikowan¹
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wersj¹ szacowania wielkoci indeksu PMDI (Modified Palmer Drought Severity Index).
Punktem wyjcia obliczeñ wskaników SPI s¹ wy³¹cznie dane opadowe.
W toku obliczeñ, opady w poszczególnych miesi¹cach i mo¿liwych podokresach (np. 3, 6, ..., 24 miesiêcy) przybli¿ane s¹ rozk³adami prawdopodobieñstwa typu gamma o nastêpuj¹cej funkcji gêstoci:
g (x ) =

1
x α −1 e − x / β .
β α Γ(α )

Parametry tej funkcji a i b wyliczane (optymalizowane) s¹ metodami najwiêkszej wiarygodnoci. Uzyskane dystrybuanty rozk³adów (wobec ich dolnego ograniczenia) wymagaj¹ szczególnego sposobu transformacji i doprowa-

Ryc. 2. Zbiorcze wykresy przebiegu rednich miesiêcznych wskaników w badanych stacjach meteorologicznych (rozpoczynaj¹c od góry): PDSI, SPI, opadów i temperatur
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dzenia przy pomocy metody wielomianowej do postaci standaryzowanego rozk³adu normalnego.
Nale¿y podkreliæ, ¿e wszystkie zbiory wyjciowe, stanowi¹ce wyniki dzia³ania czterech ró¿nych procedur obliczeniowych, mog¹ byæ podstaw¹ konstrukcji ca³ej sekwencji obrazów izarytmicznych, ilustruj¹cych przestrzenne zró¿nicowanie stanu uwilgotnienia dowolnie wybranych miesiêcy badanych serii
lub ich urednionych wartoci sezonowych (np. kwartalnych i pó³rocznych).
Oczywistym jest, ¿e istnieje tak¿e mo¿liwoæ wykorzystania w odniesieniu do
wyników konkretnej stacji ró¿nych technik z zakresu analizy procesów stochastycznych, np. analizy widmowej, funkcji auto-, interkorelacyjnych i innych (Bendat, Piersol 1976). Mo¿na tak¿e  sprawdzono to empirycznie  dla
celów prognozy ustalaæ stosunkowo proste modele autoregresyjne. Obok rzeczywistych wartoci liczbowych, zobrazowanych w formie zbiorczych wykresów (ryc. 2), pozyskane wskaniki mo¿na tak¿e przedstawiæ w konwencjonalnie okrelonych klasach skali porz¹dkowej. Granice tych klas tworz¹cych (licz¹c od góry) 11 przedzia³ów, na wykresach maj¹ postaæ równolegle poprowadzonych linii. W ka¿dym przypadku nawi¹zuj¹ one do uznanych ju¿ w literaturze poziomów progowych rozwa¿anych tu wskaników.
Normalizacja wskaników i metoda ustalania miernika
syntetycznego
Konstrukcja syntetycznego miernika uwilgotnienia obszaru województwa
lubelskiego zak³ada koniecznoæ uredniania przestrzennego i sumowania
wyliczonych wczeniej czterech podstawowych charakterystyk: indeksów 
PDSI i SPI oraz wskanika: opadowego (Kaczorowska 1962) i termicznego
(Lorenc 1998).
Z formalnego punktu widzenia taka procedura jest rodzajem ustalania
funkcji Y = f(W1, W2, ..., Wk), która przekszta³ca dwuwymiarow¹ macierz danych pierwotnych w wektor kolumnowy miernika syntetycznego o d³ugoci
równej iloci miesiêcy w okresie 19512000. Poniewa¿ dane pierwotne 
mimo ¿e wszystkie maj¹ charakter wskaników niemianowanych (3 z nich s¹
standaryzowane, a jeden jest wyra¿ony w jednostkach redniej szeregu) 
wykazywa³y ró¿ne zakresy zmian, dokonano ich unitaryzacji wed³ug nastêpuj¹cego ogólnego wzoru:
l
ik

y =

{ }
,
max{w }− min{w }
wikl − min wikl

i

l
ik

i

i

l
ik

gdzie: wlik  wielkoæ k-tego wskanika (k=1,2,..,4) dla i-tego miesi¹ca serii
(i =1,2,..,600) w l-tej stacji (l=1,2,..12).
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Spe³niono tym samym warunek sta³oci rozstêpu wartoci ekstremalnych
<0,1> oraz postulat ich dodatnoci, wyeliminowano bowiem z obliczeñ wartoci ujemne. W przypadku wskanika termicznego, stanowi¹cego charakterystykê o cechach destymulanty, transformacji dokonano wed³ug wzoru o postaci:
l
ik

y =1−

{ }
.
max{w }− min{w }
wikl − min wikl
l
ik

i

i

i

l
ik

Po etapie normalizacji we wszystkich elementarnych okresach i punktach
pomiarowych macierz mierników syntetycznych dla stacji (o rozmiarach 12
stacji * 600 miesiêcy) ustalono obliczaj¹c:
l
i

y =

∑ yikl
1

4

.

W koñcowym etapie ostateczne wielkoci miesiêcznych mierników uwilgotnienia dla ca³ego obszaru województwa lubelskiego i ka¿dego miesi¹ca badanego pó³wiecza 19512000 okrelono drog¹ uredniania przestrzennego.
Wykorzystano metodê redniej wa¿onej, wyliczonej z u¿yciem mapy proksymalnej, znanej w hydrologii jako mapy tzw. wieloboków Thiessena (ryc. 1).
W celu wyodrêbnienia jakociowo interpretowanych stopni (kategorii) uwilgotnienia badanego obszaru zastosowano metodê porz¹dkowania liniowego
max
(Grabiñski i in. 1989). Dla szeregu miesiêcznych mierników {Y = y1min , y 2 ,..., y600
}
wyliczono wartoæ przeciêtn¹ ;. Nastêpnie wyró¿niono dwa podzbiory o liczebnociach N1 i N2. W pierwszym z nich znalaz³y siê te mierniki, które spe³nia³y nierównoci yi > Y, a w drugim yi < Y. W kolejnym kroku dla tak utworzonych podzbiorów wyliczono wielkoci rednie Y1 i Y2. Podobny algorytm zastosowano dla wyliczenia nastêpnych rednich: Y3, w odniesieniu do podzbioru
mierników wiêkszych od Y1 i Y4, dla przypadków wielkoci mniejszych od Y2.
W rezultacie uzyskano 5 klas typologicznych mierników uwilgotnienia, wyró¿niaj¹cych miesi¹ce: bardzo wilgotne (yi>Y3), wilgotne (Y1<yi£Y3), normalne
(Y2£yi£Y1), suche (Y2<yi£Y4) i bardzo suche (yi<Y4).
Charakterystyka zmiennoci uwilgotnienia obszaru
Pogl¹dowym obrazem zró¿nicowania stanu uwilgotnienia obszaru województwa lubelskiego w badanym pó³wieczu s¹ zamieszczone wykresy (ryc. 3,
4 i 5).
Pierwszy z nich (ryc. 3) w syntetycznej formie przedstawia strukturê rozk³adu miesiêcy zaliczonych do ustalonych kategorii uwilgotnienia w uk³adzie
kolejnych lat badanego okresu. Pozwala na ³atwe wyró¿nienia lat wilgotnych
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i bardzo wilgotnych (19651968, 1975, 19801981) oraz suchych i bardzo suchych (1977, 1994, 19891996).

Ryc. 3. Wykres strukturalny ilustruj¹cy zmiany uwilgotnienia obszarowego województwa
lubelskiego w okresie 19512000

Kolejne dwa wykresy s¹ ilustracj¹ analizy zmiennoci miesiêcznych mierników uwilgotnienia w dziedzinie czasu (ryc. 4) i czêstotliwoci (ryc. 5). Wskazuj¹ one na istnienie d³ugiej pamiêci (reakcji) obszaru województwa lubelskiego na zmianê sytuacji hydroklimatycznej  pierwsze przejcie funkcji autokorelacji przez zero pokrywa siê z punktem przesuniêcia, równym 24 miesi¹ce. W obrazie widmowym rozk³adu wariancji miernika istotne znaczenie 
poza oczywistym cyklem rocznym  maj¹ wy³¹cznie okresy wieloletnie.
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Ryc. 4. Funkcja autokorelacji miernika uwilgotnienia województwa lubelskiego. Strefa
pomiêdzy poziomymi liniami odcina wspó³czynniki korelacji nieistotne na poziomie 0,01

Rycina 6 przedstawia obok rzeczywistego wykresu przebiegu miernika uwilgotnienia województwa lubelskiego, liniê i równanie trendu (o wspó³czynnikach istotnych na poziomie 0,005) oraz teoretycznie wyliczon¹ trajektoriê jego
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Ryc. 5. Funkcja widmowa miernika uwilgotnienia województwa lubelskiego. Pozioma linia odcina sk³adowe o procentach wyjanionej wariancji na poziomie istotnoci a=0,01

zmian okresowych (z prób¹ ekstrapolacji w przysz³oæ) z wykorzystaniem elementów metody proponowanej przez Boryczkê (1993).
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Ryc. 6. Równanie i linia trendu oraz przebieg wahañ wieloletnich na tle zmian analizowanego miernika uwilgotnienia obszarowego w okresie 19512000

W zakoñczeniu warto wspomnieæ o udanej próbie zastosowania, dla celów
obliczeñ rekurencyjnych i prognozowania wielkoci miernika, prostego modelu typu autoregresyjnego (yi=0,049434+0,587313yi-1+0,288315yi-2, R2=0,732).
Ustalono go wykorzystuj¹c technikê optymalnego doboru zmiennych niezale¿nych, wspomagan¹ dodatkowo przez metodê tzw. regresji grzbietowej (Grabiñski i in. 1989).
Zakoñczenie
Przedstawione opracowanie stanowi dyskusyjn¹ próbê syntetycznej oceny
zdarzeñ hydrologicznych w okrelonym czasie i w wybranym obszarze. Jego
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g³ówn¹ s³aboci¹ metodyczn¹ jest przypadkowy  w du¿ym jednak stopniu
podyktowany dostêpnoci¹ danych pomiarowych  dobór wskaników elementarnych, bêd¹cy podstaw¹ analizy.
Pewn¹ nadziejê na dalsze doskonalenie zastosowanych tu rozwi¹zañ daj¹
uzyskane wyniki. Wskazuj¹ one, ¿e istnieje realna szansa szacowania i przewidywania zmian uwilgotnienia obszaru, zarówno w krótkich (z wyprzedzeniem
12 miesiêcy), jak i d³u¿szych okresach czasu.
Proponowana metodyka przy uwzglêdnieniu dodatkowych informacji (np.
o w³aciwociach wilgotnociowych gleb) mo¿e u³atwiæ  interesuj¹ce dla instytucji ubezpieczaj¹cych  szacowanie ryzyka szkód rolniczych wywo³anych klêskami suszy lub nadmiernym uwilgotnieniem gleb. Zastosowana metoda porednio u³atwia równie¿ ledzenie tendencji zmian klimatu, a przy wykorzystaniu danych hydrometrycznych mo¿e stanowiæ punkt wyjcia do okrelenia
syntetycznego wskanika ryzyka hydrologicznego, czy te¿ miernika ekstremalnoci zjawisk hydrologicznych.
Praca wykonana w ramach grantu PBZ-KBN-086/PO4/2003.
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Ochrona aktywna ekosystemów wodno-torfowiskowych w Poleskim Parku Narodowym
The active protection of the water and peat bog ecosystems in Poleski National Park

Abstract: The natural environment of Poleski National Park has been
continuously changing, especially its precious water and peat bog ecosystems.
The agricultural drainage in the sixties of XX century caused that many
natural peat bogs were completely drained out and transformed into
monoculture meadows and pastures. The high density of ditches caused the
changes in surface and groundwater levels. The rational management in
order to slow down the outflow of waters from Poleski National Park area
could help for water resources increase and partial restoration of degraded
habitats. Within the active protection Poleski National Park recreates the
local water flood land, works on slowing down the rate of the outflow of the
Piwonia and the W³odawka rivers and segmental restoration of their drainage
riverbeds. Up to now the complex of postmansion-ponds in Pieszowola has
been reconstructed. The network of dams and earth-dykes has been built
since 1997, and some private plots which were situated in the restoration
area has been bought. The important assignment of Poleski National Park
is also inhibition lakes and peat bogs from overgrowing so that is why every
year Park conducts cutting of shrubs in the open areas.
S£OWA KLUCZOWE: Poleski Park Narodowy, ochrona aktywna, melioracje, zasoby wodne, renaturalizacja, zarastanie jezior i torfowisk.
KEY WORDS: Poleski National Park, active protection, agricultural drainage,
water resources, restoration, overgrowing of lakes and peat bogs.

Wprowadzenie
rodowisko przyrodnicze Poleskiego Parku Narodowego podlega³o nieustannym zmianom, szczególnie cenne ekosystemy wodne i torfowiskowe. Przeprowadzone w latach 60. melioracje doprowadzi³y do osuszenia wielu naturalnych torfowisk, przekszta³caj¹c je w u¿ytkowane monokulturowe ³¹ki i pastwiska. Gêsta sieæ rowów doprowadzi³a do zmian w poziomie wód gruntowych
i powierzchniowych. Zniknê³y z krajobrazu naturalne oczka i rozlewiska, za-
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tar³y siê lokalne ró¿nice hydrologiczne, hydrochemiczne oraz hydrobiologiczne ekosystemów. To tylko jedne z wielu negatywnych skutków wp³ywu melioracji na obszar Parku (Ró¿ycki, So³tys 1999). Do 1998 roku  w ci¹gu 40 lat 
uleg³a zwiêkszeniu powierzchnia ³¹k i lasów, zmniejszy³a siê powierzchnia
otwartych torfowisk i obszarów bagiennych oraz powierzchnia otwartego lustra wody w jeziorach (Ró¿ycki, So³tys 1999).
Obszar Poleskiego Parku Narodowego
Poleski Park Narodowy, po³o¿ony we wschodniej czêci Polski, w obrêbie
Pojezierza £êczyñsko-W³odawskiego (woj. lubelskie), utworzony zosta³ 1 maja
1990 r. decyzj¹ Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1990 r. (Dz U. Nr 27, poz.
155) na powierzchni ok. 4813 ha. W roku 1994 powierzchniê Parku powiêkszono, przy³¹czaj¹c do niego m.in. kompleks torfowiskowy Bagno Bubnów
i Bagno Staw (ryc. 1). Obecnie powierzchnia Parku wynosi ok. 9760 ha, a otulina ok. 14 000 ha. Od 2002 r. Park stanowi centraln¹ strefê miêdzynarodowego
rezerwatu biosfery Polesie Zachodnie i w ca³oci nale¿y do europejskiej sieci

Ryc. 1. Poleski Park Narodowy  ostoja siedliskowa i ostoja ptasia (Bagno Bubnów)
NATURA 2000
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ekologicznej NATURA 2000, jako specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja
Poleska. Oddzielny kompleks Bagno Bubnów jest równie¿ obszarem specjalnej ochrony ptaków. W roku 2005 Poleski Park Narodowy zosta³ oficjalnie
wpisany na listê obszarów wodno-b³otnych Konwencji Ramsar i obecnie jest
jednym z 13 obszarów w Polsce o takiej randze. Park powsta³ na bazie wczeniej istniej¹cych rezerwatów torfowiskowych, które skupia³y najwiêcej rzadkich i cennych gatunków flory i fauny.
Najwiêksz¹ osobliwoci¹ Poleskiego Parku Narodowego s¹ torfowiska
przejciowe, powsta³e wskutek zarastania zbiorników wodnych oraz torfowiska
niskie, niskie wêglanowe i torfowiska wysokie typu kontynentalnego. Do czasu utworzenia Biebrzañskiego Parku Narodowego (1993), Poleski Park Narodowy by³ jedynym w Polsce Parkiem o charakterze wodno-torfowiskowym.
Po³o¿ony jest na równinie, gdzie spadki na ogó³ nie przekraczaj¹ 1, co w warunkach niezmienionych przez dzia³alnoæ cz³owieka sprzyja wystêpowaniu
licznych izolowanych zbiorników i rozlewisk, nie sprzyja natomiast dobremu
wykszta³ceniu sieci odp³ywu wód (Michalczyk i in. 2002). Na skutek wykonania m.in. na obszarze Parku wielu rowów (doprowadzalników) i pociêciu jego
powierzchni gêst¹ sieci¹ pomniejszych rowów (ryc. 2), naturalnie s³abo rozwiniêta sieæ odp³ywu uleg³a radykalnej przemianie. Liczne zabiegi melioracyjne spowodowa³y bardzo szybkie odprowadzanie wód powierzchniowych do
rowów odwadniaj¹cych, a nimi do rzek: Piwonii i W³odawki. Przyspieszony

Ryc. 2. Sieæ hydrograficzna Poleskiego Parku Narodowego
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odp³yw wody z terenu Parku spowodowa³ równie¿ obni¿enie zwierciad³a wód
podziemnych (Michalczyk i in. 2002). Aktualnie wiêc, sieæ hydrograficzn¹
Parku tworz¹ cztery jeziora (Moszne, Karane, D³ugie i £ukie), dwa kompleksy stawów oraz rzeki, rowy melioracyjne i doprowadzalniki, a tak¿e stale
i okresowo podmok³e tereny bagienne i torfianki.
Dzia³alnoæ cz³owieka w ostatnich dziesiêcioleciach XX w.  g³ównie osuszanie terenu  spowodowa³a tak¿e przyspieszenie sukcesji jezior. W wyniku
zwiêkszonego dop³ywu biogenów, nast¹pi³a eutrofizacja wód. Na zmiany rodowiskowe, w tym i na jakoæ wód, wp³yw mia³y równie¿ takie zjawiska, jak:
rozwój rolnictwa, przemys³ wydobywczy, wzrost poboru wód podziemnych dla
potrzeb ludnoci z terenu Polesia oraz rozwijaj¹ca siê rekreacja. Notowane
wieloletnie susze, bêd¹ce t³em do wy¿ej wymienionych przyczyn, dodatkowo
pogorszy³y bilans wodny na tym obszarze. Jednak dziêki wieloletnim ju¿ dzia³aniom ochronnym, podejmowanym przez Poleski Park Narodowy ten stan
bardzo powoli staje siê bli¿szy naturalnemu i choæ plany zak³adaj¹ ca³kowite
odtworzenie zniszczonych siedlisk, w rzeczywistoci jest to ju¿ niemo¿liwe.
Ochrona aktywna
Wa¿nym czynnikiem wp³ywaj¹cym na obecne zasoby wodne jest wielkoæ
opadów, które cechuje du¿a zmiennoæ (Michalczyk i in. 2002). O ile na ten
czynnik (przychód wody) cz³owiek nie ma ¿adnego wp³ywu, o tyle kontrolowanie odp³ywu  drugiej sk³adowej bilansu wodnego, jest mo¿liwe. Racjonalne
zarz¹dzanie, spowalniaj¹ce odp³yw wód z obszaru Poleskiego Parku Narodowego mo¿e doprowadziæ do wzrostu zasobów wodnych i czêciowej renaturalizacji zniszczonych siedlisk. Jednym z g³ównych celów ochronnych, zapisanych w Planie Ochrony dla Poleskiego Parku Narodowego jest wiêc ...podniesienie poziomu wód gruntowych o 0,5 m w ci¹gu 20 lat, poprzez przejêcie
wód wyp³ywaj¹cych spod Garbu W³odawskiego oraz spowolnienie i ograniczenie odp³ywu z obszaru ca³ego Parku (Radwan 1999). Z za³o¿enia utrzymanie wysokiego poziomu wody przez ca³y rok hydrologiczny spowoduje odtworzenie procesów torfotwórczych oraz powstrzyma procesy sukcesji, powoduj¹ce zarastanie otwartych torfowisk i cennych przyrodniczo-wilgotnych ³¹k
trzêlicowych. Plan ten zak³ada powolny i kontrolowany proces podnoszenia
poziomu wody w miarê regulowania stosunków w³asnociowych i projektów
technicznych (Radwan 1999). Oczywicie istniej¹cy od lat Plan Ochrony nie
obowi¹zuje, a czynn¹ ochronê wykonuje siê na podstawie rocznych zadañ
ochronnych, zgodnych z celami wytyczonymi w Planie... G³ówne zadania w zakresie ochrony i kszta³towania stosunków wodnych Poleskiego Parku Narodowego i jego otuliny maj¹ na celu ograniczenie negatywnych oddzia³ywañ
systemu melioracyjnego Kana³u WieprzKrzna i wyeliminowanie mo¿liwoci
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nap³ywu wód obcych do Parku. Jeszcze przed utworzeniem Planu rozpoczêto prowadzenie aktywnej ochrony, zmierzaj¹cej do poprawy stosunków
wodnych, retencji wody i zachowania otwartych kompleksów torfowiskowych.
Prace polegaj¹ miêdzy innymi na odtwarzaniu lokalnych zastoisk wodnych,
zmniejszaniu tempa odp³ywu wód rzeki Piwonii i W³odawki oraz odcinkowej
renaturalizacji ich zmeliorowanych koryt. Do zadañ Parku nale¿y równie¿
hamowanie tempa zarastania jezior i torfowisk. W latach 19951996, w ramach programu stosunków wodnych i poprawy retencji w Parku odtworzono
kompleks stawów podworskich w Pieszowoli. Po II wojnie wiatowej nale¿a³y
one do Pañstwowego Gospodarstwa Rybackiego, jednak z powodu deficytu
wody zasilaj¹cej u¿ytkowano tylko jeden staw, a trzy  po rozsuniêciu grobli
 funkcjonowa³y jako wiejskie pastwisko (Ró¿ycki 2002). Powierzchnia otwartego lustra wody liczy³a wtedy ok. 200 ha (Karbowski 1995). Po utworzeniu
Poleskiego Parku Narodowego stawy wesz³y w sk³ad Parku, a po odtworzeniu  oprócz funkcji retencyjnych  stanowi¹ doskona³e siedlisko dla wielu
gatunków ptaków, a tak¿e miejsce do edukacji ekologicznej i jako atrakcja
turystyczna. Obecnie powierzchnia odbudowanych stawów jest du¿o mniejsza i liczy oko³o 120 ha, lecz nie jest ona równowa¿na z powierzchni¹ zajmowan¹ przez otwarte lustro wody. W sezonie wegetacyjnym niektóre ze stawów na znacznej powierzchni zaroniête s¹ osok¹ aloesowat¹, na innych dominuj¹ trzcinowiska.
W ramach zmniejszenia tempa odp³ywu wód od 1997 roku w Poleskim Parku Narodowym budowana jest sieæ grobli i przetamowañ (tab.1). W ka¿dym
roku prowadzone s¹ równie¿ bie¿¹ce prace remontowe urz¹dzeñ wodnych.
Tab. 1. Liczba wykonanych nowych urz¹dzeñ (przetamowañ, grobli oraz mnichów
i przepustów) w ci¹gu kolejnych lat prowadzenia zabiegów ochronnych
w Poleskim Parku Narodowym
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Razem

Przetamowania
5
12
15
16
5





53

Groble
2
1
5
1



2
2

13

Mnichy i przepusty
3
6
3



3
6
7
9
37

Skalê dzia³ania przedstawia ryc. 3, na której schematycznie zaznaczono
wykonane przetamowania i groble oraz dodatkowo  tamy bobra europejskiego, którego naturalna dzia³alnoæ wspiera realizacjê za³o¿onych celów. W Po-
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leskim Parku Narodowym bobra restytuowano w 1992 roku, kiedy to wypuszczono na wolnoæ 13 osobników. Od tego czasu liczebnoæ tego gatunku
wzros³a do ponad 100 osobników i rozprzestrzeni³a siê w obrêbie ca³ego Parku, a tak¿e poza nim. W ostatnich latach liczebnoæ waha³a siê w granicach
115198 osobników, w zale¿noci od roku.

Ryc. 3. Lokalizacja wykonanych nowych urz¹dzeñ (przetamowañ, grobli oraz mnichów i przepustów) w Poleskim Parku Narodowym

Zwalnianie tempa odp³ywu w Poleskim Parku Narodowym doprowadzi³o
do podniesienia poziomu wód gruntowych i powstania wielu rozlewisk, z których najtrwalsze (ca³oroczne) znajduje siê w ostoi ptasiej  kompleksie Bagno Bubnów. Podobne rozlewiska by³y równie¿ w rejonie tzw. £¹k Zienkowskich i w s¹siedztwie wsi Lejno. Wykonane groble maj¹ podwójne zadanie 
oprócz zatrzymywania wody, chroni³y grunty prywatne przed zalewaniem.
Z ostatniego powodu Park równie¿ systematycznie prowadzi wykupy gruntów prywatnych, utrudniaj¹cych zabiegi podtapiania obszarów w granicach
Parku. W sumie wykupiono ju¿ ponad 100 ha gruntów.
Obni¿enie siê poziomu wód podziemnych spowodowa³o przesuszenie cennych siedlisk torfowiskowych i uwalnianie biogenów z murszej¹cych torfów,
co z kolei umo¿liwi³o wkroczenie na te siedliska rolinnoci krzewiastej i drzewiastej. Przez lata nastêpowa³o zubo¿anie gatunków i spadek ró¿norodnoci
biologicznej. Przyspieszona sukcesja poci¹gnê³a za sob¹ wymianê rzadkich
gatunków o specyficznych wymaganiach siedliskowych, na gatunki o szero-
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kiej tolerancji ekologicznej i te o wzmo¿onej transpiracji, które dodatkowo
zaburza³y bilans wodny. Pierwsze zabiegi odkrzaczania przeprowadzono 
w ramach eksperymentu  w latach 19971998 (Ró¿ycki, So³tys 1999). Dzia³ania te potwierdzi³y pozytywny wp³yw zabiegów na zró¿nicowanie florystyczne
i wzrost liczby gatunków wiat³olubnych. Od tej pory w Parku corocznie usuwa siê zakrzaczenia na nowych powierzchniach oraz odrola  na powierzchniach, które we wczeniejszych latach zosta³y odkrzaczone. Dla przyk³adu
w latach 19982006 w obwodzie ochronnym Bagno Bubnów (ostoja ptasia Natura 2000) wycink¹ drzew i krzewów objêto prawie 161 ha, co stanowi ok. 7%
powierzchni ostoi. W zasadzie wiêkszoæ dzia³añ ochronnych wykonano dziêki finansowemu wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Ocena efektów  problemy
W ci¹gu wielu lat prowadzenia zabiegów ochronnych, maj¹cych na celu
wzrost uwilgotnienia pod³o¿a i odtworzenie torfowisk, jedynie obserwacje terenowe wskazuj¹, ¿e poziom wody lokalnie móg³ siê podnieæ. Nie bez znaczenia by³ równie¿ fakt, i¿ przez szereg lat sprzyja³y bardziej obfite opady, szczególnie opady niegu. To powodowa³o, ¿e w okresie wiosennym na terenie Poleskiego Parku Narodowego zaczê³o pojawiaæ siê szereg rozlewisk, stanowi¹c
doskona³e miejsce odpoczynku i ¿erowania migruj¹cych ptaków wodno-b³otnych. Ich obecnoæ oraz utrzymywanie siê przez d³u¿szy czas, mo¿e wskazywaæ, ¿e zabiegi ochronne id¹ w dobrym kierunku. Tworzenie zastawek, przetamowañ i grobli zatem skutecznie podnosi poziom wody. Lokalnie poziom
wody bywa na tyle wysoki, ¿e pojawia siê na niektórych odcinkach problem
podtopieñ gruntów prywatnych, co w efekcie doprowadza do wypuszczania
wody z terenu Parku. To samo dzieje siê w momencie, gdy woda za d³ugo
utrzymuje siê na ³¹kach, u¿ytkowanych jako pastwiska dla krów. Jednak
dziêki systematycznym wykupom gruntów prywatnych wewn¹trz Parku, problem podtopieñ w granicach Parku byæ mo¿e siê skoñczy. Wiêkszy problem
stanowi¹ podtopienia na gruntach prywatnych poza Parkiem, a s¹siaduj¹cych z nim. Tak na przyk³ad dzieje siê w kompleksie Bagno Bubnów, gdzie
d³ugoæ grobli zatrzymuj¹cej wodê i opasaj¹cej torfowisko jest niewystarczaj¹ca. Bardzo wysoki poziom wody na torfowisku, przy braku ci¹g³oci grobli,
powoduje zalewanie s¹siaduj¹cych z nim, u¿ytkowanych gruntów prywatnych,
co z kolei wywo³uje konflikt interesów, który wp³ywa na decyzje zwi¹zane
z podnoszeniem i poziomem piêtrzenia wody. Powstanie kilkukilometrowej
grobli, która zatrzymywa³aby wodê na terenie ostoi  nie dopuszczaj¹c tym
samym do zalewania gruntów prywatnych  wi¹¿e siê z ogromnymi koszta-
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mi. Wypuszczanie wody z przetamowanych rowów spowodowane jest równie¿ k³usownictwem. W okresie tar³a szczupaka k³usownicy czêsto w ten w³anie sposób u³atwiaj¹ sobie po³owy. Niestety, w przypadku jezior poziom wody
jest bardzo zmienny i wydaje siê, ¿e generalnie poziom wody siê obni¿a. Byæ
mo¿e jest to spowodowane zmian¹ troficznoci jezior i wkraczaniem trzciny,
która powoduje zarastanie otwartego lustra wody. Podobny problem stwarza
osoka aloesowata, która z powodu niskiego poziomu wód zdominowa³a czêæ
stawów i jezior. Trudno jednak tak naprawdê mówiæ o efektach przedstawionych dzia³añ ochronnych, gdy¿ podstawowym problemem, zwi¹zanym z zarz¹dzaniem obszarem chronionym, jest brak funkcjonuj¹cego monitoringu
przyrodniczego. Dla obszarów wodno-torfowiskowych, których walory przyrodnicze w znacz¹cym stopniu uzale¿nione s¹ od stosunków wodnych, organizacja monitoringu, obejmuj¹cego sta³¹ i regularn¹ kontrol¹ stan wybranych czynników, powinna byæ spraw¹ priorytetow¹. Ju¿ w roku 1991, pod
kierunkiem prof. Zdzis³awa Michalczyka z Instytutu Nauk o Ziemi UMCS
w Lublinie  w Poleskim Parku Narodowym powsta³ pierwszy projekt prowadzenia monitoringu hydrologicznego opartego na sieci punktów pomiarowych.
Projekt zak³ada³ kontrolê poziomu wód powierzchniowych na jeziorach (³aty
wodowskazowe) i g³ównych ciekach Parku oraz poziomu wód podziemnych
(piezometry, studnie kopane). Dane pomiarowe zbierane przez pracowników
terenowych Poleskiego PN, s¹ gromadzone i przekazywane do Zak³adu Hydrografii (INoZ UMCS). Niestety sieæ pomiarowa jest w coraz gorszym stanie, co odbija siê na bazie danych pomiarowych. Liczba punktów pomiarowych i czêstotliwoæ odczytów zdecydowanie wymaga rozbudowy i unowoczenienia. Jednak pomimo wielu starañ, sieæ od lat nie mo¿e byæ wyremontowana, gdy¿ wnioski o dofinansowanie s¹ odrzucane z przyczyn niezale¿nych od
Parku. W miêdzyczasie zespó³ naukowców z Lubelszczyzny opracowa³ projekt monitoringu przyrodniczego dla Poleskiego Parku Narodowego i otuliny
 Polesk¹ Stacjê Geoekologiczn¹. Projekt Stacji obejmuje g³ówne elementy
rodowiska przyrody o¿ywionej i nieo¿ywionej. Powsta³o szereg map z dok³adn¹ lokalizacj¹ punktów pomiarowych dla ka¿dej z dziedzin. Stacja w sposób
globalny i systematyczny mia³aby zbieraæ, gromadziæ i czêciowo analizowaæ
dane z terenu PPN, w szczególnoci dotyczy to danych o stosunkach wodnych, iloci i jakoci wód, stanu gleb (zw³aszcza torfowych), stanu populacji
zagro¿onych i nara¿onych na wyginiêcie gatunków rolin i zwierz¹t  w tym
z listy gatunków priorytetowych programu NATURA 2000. Stan wód powierzchniowych oceniany mia³by byæ przy pomocy elektronicznych limnigrafów, wyposa¿onych w rejestratory danych. Uzupe³nieniem by³aby metoda
tradycyjnego odczytu ³at wodowskazowych. Poziom wód gruntowych by³by
mierzony przez szereg piezometrów zwyk³ych i piezometrów z limnigrafami
(p³ywakowymi lub b¹belkowymi), umiejscowionych w ró¿nych miejscach Parku
i otuliny. Dla ca³ociowego obrazu zasobów wodnych na tym obszarze, moni-
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toring zak³ada postawienie automatycznej stacji meteorologicznej. Projekt
przewiduje równie¿ analizy fizykochemiczne wód powierzchniowych i podziemnych. Jednak pomimo wyranego, w Ustawie o ochronie przyrody z dnia
16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 04.92.880), nakazu do prowadzenia monitoringu
na obszarach Natura 2000 (art. 31) oraz pomimo du¿ego poparcia regionalnych w³adz, sfinansowanie tego projektu równie¿ siê nie powiod³o z przyczyn
niezale¿nych od Parku. Finansowanie jest wstrzymane do czasu utworzenia
ogólnopolskiego programu monitoringu przyrodniczego. Zabiegi ochronne s¹
zatem w du¿ej mierze prowadzone niejako intuicyjnie w oparciu o wiedzê
naukowców z regionu i dowiadczenie pracowników Parku. Efekt ekologiczny oceniany jest w zasadzie na podstawie obserwacji terenowych. To nie pozwala jednak na bardziej naukow¹ i rzeteln¹ analizê zmian w rodowisku,
nie pozwala równie¿ na ca³ociowy ogl¹d zmian przyrodniczych w Parku. Ta
doæ ograniczona mo¿liwoæ oceny mo¿e mieæ wp³yw na podjêcie b³êdnych
decyzji i kosztem ci¹g³ego podnoszenia poziomu wody  mo¿na spowodowaæ
zanikanie lub wycofanie siê z terenu Parku zagro¿onych i cennych gatunków
rolin czy zwierz¹t. Taki problem mo¿e dla przyk³adu wyst¹piæ w ptasiej ostoi
Natura 2000 Bagno Bubnów, która jest drug¹ co do wielkoci ostoj¹ o randze miêdzynarodowej dla wodniczki. Gatunek ten o specyficznej biologii, gniedzi siê na rozleg³ych podmok³ych obszarach torfowiska wêglanowego, gdzie
woda ledwie wype³nia zag³êbienia pomiêdzy kêpami rolinnoci. Wydaje siê,
¿e zbyt wysoki poziom wody w sezonie lêgowym, ju¿ powy¿ej ok. 15 cm, mo¿e
negatywnie wp³ywaæ na liczebnoæ populacji tego gatunku. Przyk³ad ten ilustruje, ¿e dla skutecznego wnioskowania, tym samym dla optymalnej ochrony nie tylko siedlisk, ale i szczególnie wa¿nych gatunków, niezbêdnym sta³o
siê obserwowanie wielu czynników jednoczenie.Takie ca³ociowe podejcie,
wielokierunkowe obserwacje i analizy mo¿e w³anie zapewniæ program monitoringu przyrodniczego Poleskiej Stacji Geoekologicznej.
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Zró¿nicowanie transportu fluwialnego na
obszarze Roztoczañskiego Parku Narodowego
w latach 19982003
Variability of fluvial transport in the Roztocze National Park in 19982003

ABSTRACT: The paper presents variability of fluvial transport in four rivers
flowing through the Roztocze National Park: the Wieprz river and its tributary
the wierszcz river, the Szum and the Krupiec rivers. Significant share of
forests, peatlands, and unused meadows in the land use structure influences
high stability of the environment. Despite high precipitation and runoff in
the research period (1998  2003) average annual indices of suspension
transport were as follows: from 0.74 t·km-2 for the wierszcz river to 4.11
t·km-2 for the Wieprz river, and indices of the solution transport were much
higher (19.8-64.1 t·km -2). Diversity of values in similar neighbouring
catchments (the wierszcz and the Szum rivers) indicates discordances of
the surface and underground catchments.
S£OWA KLUCZOWE: Roztoczañski Park Narodowy, denudacja zlewni, przep³yw,
odp³yw.
KEY WORDS: the Roztocze National Park, denudation of the catchment,
discharge, runoff.

Wprowadzenie
W bilansie denudacyjnym zlewni okrelenie iloci materia³u wynoszonego
przez rzekê jest niezwykle wa¿ne. Produkty denudacji litosfery transportowane s¹ w postaci jonowej lub mechanicznie, jako zawiesiny oraz materia³
wleczony i toczony po dnie. W klimatycznej strefie umiarkowanej, o du¿ej
gêstoci dolin rzecznych, wielkoæ i rodzaj transportu fluwialnego wyra¿a tempo i kierunek modelowania rzeby terenu. Wielkoæ transportu zawiesin brana jest pod uwagê przy prognozowaniu zamulania zbiorników wodnych. Czêsto te¿ wzrost wielkoci transportu fluwialnego, zarówno w postaci jonowej,

446

J. Rodzik, T. Furtak, E. Maciejewska, S. Stêpniewska, K. Stêpniewski

jak i zawieszonej, jest wynikiem ska¿enia rodowiska i nasilenia antropopresji (wieca 1998).
Cel, teren i metody badañ
Celem badañ by³o okrelenie zró¿nicowania i zmiennoci transportu fluwialnego na Roztoczu rodkowym. Badania terenowe prowadzone by³y w zlewniach górnego Wieprza i górnego Szumu (ryc. 1) przez pracowników Roztoczañskiej Stacji Naukowej UMCS w Guciowie, przy logistycznym wsparciu
Roztoczañskiego Parku Narodowego (RPN) (Maciejewska i in. 1999). Niniejsza praca poszerza zakres opracowania dotycz¹cego zmiennoci przep³ywów
w latach 19982000, które charakteryzowa³y siê podwy¿szonymi wskanikami odp³ywu rzecznego wskutek wysokich opadów (Stêpniewska, Stêpniewski
2004). rednia roczna suma opadów w Guciowie wynosi³a w okresie badañ
741 mm i by³a o 5,3% wy¿sza od redniej z lat 19512000, dla stacji w Zwierzyñcu (704 mm), po³o¿onej w odleg³oci 8 km (Kaszewski 2004). Szczególnie
wilgotne by³y lata hydrologiczne 1998, 2000 i 2002, z opadami wy¿szymi odpowiednio o 17,6%, 24,0% i 12,5% od redniej wieloletniej ze Zwierzyñca; suchy okaza³ siê natomiast rok 2003, z sum¹ opadów o 20,0% ni¿sz¹.

Ryc. 1. Teren badañ; 1  wododzia³y, 2  rzeki, 3  wodowskazy, 4  zbiorniki wodne, 5 
stacje meteorologiczne, 6  teren Roztoczañskiego Parku Narodowego
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G³ówn¹ rzek¹ Roztoczañskiego Parku Narodowego jest Wieprz (ryc. 1),
p³yn¹cy miêdzy Guciowem a Obrocz¹ licznymi meandrami. W Rudce Wieprz
uchodzi do zbiornika retencyjnego o powierzchni 6 ha. W Zwierzyñcu rzeka
przyjmuje dop³yw wierszcz, odwadniaj¹cy zabagniony niegdy, po³udniowy
odcinek Doliny Zwierzynieckiej. Po³udniowa czêæ badanego obszaru drenowana jest przez Szum (dop³yw Tanwi), który przed opuszczeniem granic Parku ³¹czy siê Krupcem, odwadniaj¹cym fragment otuliny Parku (Michalczyk,
Wilgat 1994). Deniwelacje terenu w rejonie RPN przekraczaj¹ 100 m. Doliny,
wyciête w górnokredowych opokach i gezach maj¹ rozleg³e, zwykle zalesione
p³askie dna wype³nione piaskami ró¿nej genezy (Harasimiuk 1994; Buraczyñski 1997).
Badania prowadzono w przekrojach hydrometrycznych: WieprzObrocz,
wierszczMalowany Most, SzumGórecko Stare oraz KrupiecMajdan Kasztelañski. W latach 19982003 raz w tygodniu dokonywano odczytów stanów
wody oraz pobierano próby wody do okrelenia ³adunku zawiesin przy u¿yciu
s¹czków (Brañski 1968) i stê¿enia roztworów metod¹ konduktometryczn¹
(Markowicz, Pulina 1979). Raz w miesi¹cu wykonywano pomiary przep³ywu
oraz okrelano stê¿enie makroelementów (Maciejewska i in. 1999). Obliczeñ
wskaników dokonano wed³ug ogólnie przyjêtych zasad (wieca 1998).
Wyniki badañ
Wszystkie rzeki RPN charakteryzowa³y siê stosunkowo nisk¹ zmiennoci¹ transportu w przebiegu rocznym (ryc. 2). Wynika to m.in. ze stosunkowo
ma³ej zmiennoci przep³ywów dobowych (Stêpniewska, Stêpniewski 2004),
znacznego udzia³u zasilania podziemnego, du¿ej przepuszczalnoci pod³o¿a
i znacznego zalesienia zlewni (Michalczyk, Wilgat 1994).
Pod wzglêdem zmiennoci z roku na rok, wyranie zaznaczaj¹ siê dwa 3letnie okresy (tab. 2). W wilgotniejszym, obejmuj¹cym lata 19982000, wskaniki transportu by³y wysokie, natomiast w drugim (20012003), o raczej przeciêtnych opadach i warunkach odp³ywu (Michalczyk i in. 2004), uleg³y znacznemu obni¿eniu. Najwiêkszy odp³yw zarejestrowano w roku 2000, który charakteryzowa³ siê najwy¿sz¹ sum¹ opadów (873,1 mm) i najwy¿szym ³adunkiem roztworów, gdy¿ mineralizacja ogólna zmienia³a siê w niewielkim zakresie.
£adunek zawiesin wykazywa³ natomiast równomiern¹ tendencjê malej¹c¹, podobnie jak zm¹cenie, którego wzrost zaznaczy³ siê na pocz¹tku okresu
wilgotnego po serii lat suchych (Maciejewska i in. 1999; Kociuba, Stêpniewska 2002). W mniejszych rzekach, jak wierszcz i Szum, najwiêksze zm¹cenie wyst¹pi³o w 1998 roku. W rzekach wiêkszych, jak Wieprz a nawet Krupiec, podwy¿szone zm¹cenie utrzymywa³o siê d³u¿ej, z maksimum w 1999 r.
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Ryc. 2. rednie miesiêczne ³adunki zawiesin (s³upki ciemne) i roztworów (s³upki jasne)
w rzekach Roztoczañskiego Parku Narodowego za lata 19982003

Tab. 1. Roczne wielkoci odp³ywu oraz koncentracji i ³adunku rumowiska w rzekach
Roztoczañskiego Parku Narodowego w latach hydrologicznych 19982003
Rzeka
Profil

Wskanik

Odp³yw wody
Zm¹cenie
£adunek zawiesin
Mineralizacja ogólna
£adunek roztworów
Odp³yw wody
Zm¹cenie
wierszcz
Malowany Most
£adunek zawiesin
(25,0 km2)
Mineralizacja ogólna
£adunek roztworów
Odp³yw wody
Zm¹cenie
Szum
Górecko Stare
£adunek zawiesin
(8,6 km2)
Mineralizacja ogólna
£adunek roztworów
Odp³yw wody
Zm¹cenie
Krupiec
Majdan Kasztelañski £adunek zawiesin
(23,9 km2)
Mineralizacja ogólna
£adunek roztworów
Guciów
Suma opadu
Wieprz
Obrocz
(329,5 km2)

Jednostka 1998
mln m
mg·dm-3
Mg
mg·dm-3
Mg
mln m3
mg·dm-3
Mg
mg·dm-3
Mg
mln m3
mg·dm-3
Mg
mg·dm-3
Mg
mln m3
mg·dm-3
Mg
mg·dm-3
Mg
mm
3

1999

2000

2001

2002

2003

60,7 64,5 80,2 51,2 61,8 50,3
24,0 34,3 22,4 20,0 15,3 15,2
1362 2103 1719 1024
956
892
255
254
262
261
242
245
14350 16096 20664 13256 14933 12041
3,30 3,21 3,80 2,10 3,05 2,25
13,4
5,5
6,7
3,5
5,1
3,1
38,0 17,5 25,4
7,4 15,2
6,7
164
164
176
174
164
169
545
525
668
364
495
376
3,76 4,36 4,32 3,46 3,61 3,44
16,2
7,2
6,1
3,7
4,1
4,8
57,5 34,8 25,5 12,4 15,0 16,5
144
135
148
150
145
157
538
562
645
519
515
525
6,43 8,00 8,70 5,73 6,07 5,67
14,5 17,2
8,7
6,5
8,3 12,6
82,8 130,7 64,7 36,4 49,2 75,1
183
180
194
198
189
199
1193 1442 1465 1152 1147 1117
828,1 692,3 873,1 710,3 791,8 563,2

Zró¿nicowanie transportu fluwialnego na obszarze...

449

Jeli wzrost zm¹cenia by³ skutkiem intensywniejszej erozji korytowej podczas d³ugotrwa³ych wezbrañ, jak w innych rzekach wy¿ynnych (Rodzik 1981,
Ciupa 1991), to rozbie¿noci mo¿na t³umaczyæ szybszym pog³êbieniem i poszerzeniem ma³ych koryt i dostosowaniem ich do zwiêkszonych przep³ywów
(tab. 1).
redni przep³yw Wieprza w Obroczy w okresie badañ wynosi³ 1950 dm3·s-1.
Pozosta³e rzeki mia³y znacznie mniejsze przep³ywy: wierszcz  94 dm3·s-1,
Szum  121 dm3·s-1 i Krupiec  208 dm3·s-1. rednie zm¹cenie wody by³o wprost
proporcjonalne do wielkoci przep³ywu i mieci³o siê w granicach: od 6,1 mg·dm-3
w wierszczu, do 21,8 mg·dm-3 w Wieprzu. Ogólnie niska mineralizacja, w³aciwa dla wód miêkkich, by³a z kolei wprost proporcjonalna do wielkoci zlewni:
od 147 mg·dm-3 w Szumie, do 253 mg·dm-3 w Wieprzu. Takie zró¿nicowanie
odp³ywu i koncentracji rumowiska sprawi³o, ¿e zró¿nicowanie redniego rocznego ³adunku w poszczególnych rzekach RPN by³o wyj¹tkowo du¿e. Najmniej
rumowiska odprowadzi³ wierszcz, a najwiêcej Wieprz. rednie roczne ³adunki wynosi³y odpowiednio: 18,4 Mg·a-1 do 1354 Mg·a-1 w przypadku zawiesin oraz 496 Mg·a-1 do 15408 Mg·a-1 w przypadku roztworów (tab. 2).
Tab. 2. rednie wielkoci wskaników odp³ywu i transportu fluwialnego w rzekach
Roztoczañskiego Parku Narodowego za lata 19982003
Wskanik

Jednostka

Przep³yw
Odp³yw ca³kowity
Odp³yw jednostkowy
Zm¹cenie
Mineralizacja ogólna
£adunek zawiesin
£adunek roztworów
Denudacja mechaniczna
Denudacja chemiczna

dm3·s-1
mln m3·a-1
dm3·s-1·km-2
mg·dm-3
mg·dm-3
Mg·a-1
Mg·a-1
Mg·km-2·a-1
Mg·km-2·a-1

Rzeka  profil (powierzchnia zlewni w km2)
Krupiec 
Szum 
wierszcz 
Wieprz 
Majdan
Górecko
Malowany
Obrocz
Stare (8,6) Kaszt. (23,9)
Most (25,0)
(329,5)
1950
94
121
208
61,5
2,95
3,82
6,59
5,9
4,1
14,1
8,7
21,8
6,1
6,8
11,2
253
169
147
191
1354
18,4
26,9
73,6
15408
496
551
1253
4,11
0,74
3,13
3,08
46,8
19,8
64,1
52,4

Pod wzglêdem wskaników denudacji mechanicznej i chemicznej, zdecydowanie odbiega³a od pozosta³ych zlewnia wierszcza, zw³aszcza od s¹siedniej
zlewni Szumu. Stosunek odp³ywu jednostkowego w zlewni Szumu do odp³ywu
jednostkowego w zlewni wierszcza wynosi 3,5 : 1. Wskazuje to na drena¿ zlewni
wierszcza przez Szum i niezgodnoæ dzia³ów powierzchniowych i podziemnych, co jest typowe dla tej czêci Roztocza (Michalczyk i in. 2004). Jeli potraktowaæ te zlewnie ³¹cznie, to mimo wysokiego jednostkowego odp³ywu, wynosz¹cego 6,4 dm3·s-1·km-2, denudacja w tych zlewniach: 1,35 Mg·km-2·a-1 (mechaniczna) i 31,2 Mg·km-2·a-1 (chemiczna), jest wyranie mniejsza ni¿ w zlewniach Wieprza i Krupca, które podlegaj¹ wiêkszej antropopresji.
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Na zmniejszenie zm¹cenia wierszcza wp³ywaj¹ dwa stawy: Florianiecki i Czarny, przez które przep³ywa ten strumieñ. Zapewnia to dop³yw czystej
wody do po³o¿onych ni¿ej stawów Echo i zabezpiecza je przed zamulaniem.
Na proces ten nara¿ony jest natomiast zbiornik Rudka na Wieprzu poni¿ej
Obroczy. W okresie badañ rzeka wnosi³a tu rednio 1354 Mg osadów rocznie.
Uwzglêdniaj¹c ciê¿ar objêtociowy namu³ów, wynosz¹cy 1,3 g·cm-3, roczny
ich przyrost w dnie zbiornika okrelono na 17,4 mm, co stanowi ok. 1% jego
g³êbokoci (przy za³o¿eniu, ¿e ca³y ³adunek zawiesin pozostaje w zbiorniku).
Nie mierzono transportu materia³u wleczonego i toczonego po dnie, jednak
z pomiarów na Wieprzu w Guciowie wynika, ¿e stanowi on nie wiêcej, ni¿
10% transportu zawiesin i 1% transportu ca³kowitego (Kociuba, Stêpniewska
2002).
Podsumowanie i wnioski
Badane rzeki odwadniaj¹ fragment Roztocza rodkowego o urozmaiconej
rzebie, charakteryzuj¹cej siê znacznymi spadkami i deniwelacjami. Na znaczn¹ stabilnoæ rodowiska wp³ywa jednak znaczna lesistoæ obszarów objêtych
ró¿nymi formami ochrony, w tym ochron¹ rezerwatow¹ w obrêbie Roztoczañskiego Parku Narodowego. Równie¿ du¿a przepuszczalnoæ oraz s³aba podatnoæ na ³ugowanie ska³ pod³o¿a i utworów pokrywowych warunkuj¹ stosunkowo niewielki transport fluwialny, mimo wysokiego odp³ywu jednostkowego. Wyra¿aj¹ to doæ niskie wskaniki chemicznej denudacji jednostkowej,
które w latach 19982003 wynosi³y od 31,2 do 52,4 Mg·km-2·a-1 oraz od 1,35
do 4,11 Mg·km-2·a-1 dla denudacji mechanicznej. S¹ one zbli¿one do rednich
dla wy¿yn miêdzyrzecza Wis³y i Bugu, okrelonych przez Maruszczaka i in.
(1992) oraz wiecê (1998). Zwa¿ywszy jednak, ¿e by³ to okres o podwy¿szonych opadach oraz wy¿szym odp³ywie jednostkowym, mo¿na przyj¹æ, ¿e denudacja w tym rejonie jest ni¿sza na obszarze wy¿yn, na co wskazuj¹ tak¿e
wczeniejsze badania (wieca 1994). W zlewniach rzek odwadniaj¹cych po³udniowy odcinek Doliny Zwierzynieckiej wielkoæ denudacji wynosi: 1,35 Mg·km-2 ·a-1
(mechaniczna) oraz 31,2 Mg·km-2·a-1 (chemiczna) i jest ona zbli¿ona do denudacji na obszarach nizinnych.
Zmiennoæ transportu fluwialnego w ci¹gu roku nie jest du¿a, co wynika
przede wszystkim ze stosunkowo niewielkiej zmiennoci odp³ywu spowodowanej, charakterystyczn¹ dla rzek wy¿ynnych, dominacj¹ zasilania podziemnego. Szybki wzrost zm¹cenia w latach, w których przewa¿aj¹ przep³ywy pe³nokorytowe, oraz spadek w latach o niskich przep³ywach wskazuj¹ na cykliczne uruchamianie materia³u w korytach.
Wielkoæ ³adunku zawiesiny Wieprza w latach 19982003 by³a znaczna
i wynosi³a rednio 1354 Mg·a-1. Dostawa takiej iloci materia³u mo¿e spowo-
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dowaæ wyp³ycenie górnej czêci zbiornika w Rudce w ci¹gu kilkudziesiêciu
lat. Otrzymane wyniki potwierdzaj¹ jednak, ¿e w umiarkowanej strefie klimatycznej, w warunkach zbli¿onych do naturalnych, g³ównym czynnikiem
denudacji litosfery w obszarach wy¿ynnych jest denudacja chemiczna.
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Roczny cykl temperatury wody powierzchniowej
w jeziorach na Ni¿u Polskim i jego zmiennoæ

Annual cycle of surface water temperature in the lakes in the Polish Lowland and its changeability

ABSTRACT: The author analyzes the temperature course in the annual cycle
on the grounds of daily surface water temperatures taken for the period
19712000 from twenty-nine lakes located in the Polish Lowland. Mean
annual, monthly, ten-day, five-day and daily values were examined. The
analyses also involved mean ten-day increases and decreases in temperature
and average dates with defined temperature values. These indices made it
possible to perceive differences among individual lakes. The most useful
results were obtained for the periods of spring warming and autumn cooling.
The differences in the course of water temperature in the periods of significant
increases and decreases of temperature indicate that beside climatic factors,
morphometric properties of the lake basins, and particularly depth relations,
mainly influence thermal processes in the analyzed lakes.
S£OWA KLUCZOWE: jeziora, temperatura powierzchniowa, cykl roczny.
KEY WORDS: lakes, temperature of surface water, annual cycle.

Wprowadzenie
W jeziorach strefy umiarkowanej, bez wzglêdu na ich powierzchnie, stosunki g³êbokociowe, charakter hydrologiczny i typ mieszania, obserwujemy
sezonow¹ zmiennoæ temperatury wody. Sinusoidalny przebieg temperatury
wody w ci¹gu roku najwyraniej zachowany jest w warstwie powierzchniowej
o mi¹¿szoci do kilku metrów. Stosunki termiczne warstwy powierzchniowej
dobrze przedstawia pomiar temperatury wykonywany na g³êbokoci 0,4 m
(Skowron 1999). Warstwa ta jest najbardziej czu³¹ stref¹ ekosystemu jeziornego, podatn¹ na zmiany uwarunkowañ meteorologicznych. Stref¹, w której
zachodz¹ podstawowe procesy i mechanizmy kszta³tuj¹ce dynamikê i ustrój
wodny jeziora (Lange 1978). Warstwa powierzchniowa wody w jeziorach jest
warstw¹ graniczn¹, poprzez któr¹ nastêpuje wymiana energii i masy miêdzy
jeziorem i jego otoczeniem, stref¹ absorbcji promieniowania s³onecznego, stref¹
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cyrkulacji wody, warstw¹, w której mechanizmy kszta³tuj¹ce struktury termiczne wody maj¹ podstawowe znaczenie dla bilansu cieplnego i ustroju
hydrologicznego.
Celem opracowania jest wykazanie ró¿nic w rocznym przebiegu temperatury wód powierzchniowych jezior Ni¿u Polskiego oraz wskazanie przyczyn
tego zró¿nicowania.
Materia³y i metody
W pracy wykorzystano 30-letnie serie obserwacji temperatury wody powierzchniowej z okresu 19712000, prowadzone na posterunkach IMGW zainstalowanych na 29 jeziorach Ni¿u Polskiego (ryc. 1). Jest to fragment Ni¿u
Polskiego, który cechuje przejciowy charakter klimatu, z wyranym jednak
wzrostem cech kontynentalnych w kierunku wschodnim.
Do przeledzenia charakteru zmian temperatury wody zachodz¹cych w cyklu rocznym, w 30-leciu 19712000, w obserwowanych jeziorach obliczono rednie wartoci temperatury wody roczne, miesiêczne, dekadowe, pentadowe
i dzienne. Wielkoci zmian i stopieñ rozproszenia wartoci temperatury wody
w wymienionych przedzia³ach czasowych okrelono poprzez obliczenie wartoci odchylenia standardowego, spadków i przyrostów temperatury oraz
wyznaczenie dat wystêpowania okrelonych wartoci temperatury wody w cyklu rocznym.

Ryc. 1. Rozmieszczenie jezior objêtych pomiarami temperatury wody powierzchniowej i zjawisk lodowych; 1 rzeki, 2  jeziora, 3  granica Polski, 4  maksymalny zasiêg zlodowacenia vistuliañskiego (numeracja jezior zgodna z tab. 1)
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Dla lepszej czytelnoci pracy autor proponuje przyj¹æ okrelenie temperatura wody powierzchniowej i rozumieæ j¹ jako temperaturê wody w jeziorze mierzon¹ na g³êbokoci 0,4 m oraz oznaczyæ jej obliczone rednie wartoci
symbolami: tR  rednia roczna, tm  rednia miesiêczna, td  rednia dekadowa, tp  rednia pentadowa, tD  rednia dzienna.
Pomiary i dyskusja wyników
Uwzglêdnione w opracowaniu jeziora s¹ zbiornikami przep³ywowymi o powierzchni od 157,5 ha (jez. Sêpoleñskie) do 11,487,5 ha (jez. niardwy) i redniej g³êbokoci od 1,3 m (jez. Gardno) do ponad 38 m (jez. Hañcza). Zró¿nicowany charakter niecek jeziornych dobrze wyra¿a krzywa ich pojemnoci.
Najwiêkszy (> 50%) procentowy udzia³ objêtoci w obrêbie strefy litoralu (do
2,5 m) charakteryzuje wszystkie jeziora przybrze¿ne oraz Gop³o, Sêpoleñskie
i Jeziorak. Z kolei najmniejszy procentowy udzia³ tej warstwy charakteryzuje
jeziora: Hañcza (7%), Wdzydze Po³udniowe (12%), Drawsko (13%) i Wigry
(16%).
Powszechnie uwa¿a siê, ¿e pocz¹tek rocznego cyklu termicznego w jeziorach rozpoczyna siê wraz ze wzrostem temperatury wody jeszcze pod pokryw¹ lodow¹ (Jêdrasik 1985; Janiec, Turczyñski 1988). Na Ni¿u Polskim w jeziorach stratyfikowanych wydziela siê cztery okresy termiczne; okres zimowy
(faza zimowego och³adzania i faza zimowego nagrzewania), okres wiosenny
(wczesna faza wiosennego nagrzewania i póna faza wiosennego nagrzewania), okres letni (faza letniego nagrzewania i faza letniego och³adzania) i okres
jesienny (pierwsza faza jesiennego och³adzania i druga faza jesiennego och³adzania) (Skowron 1999, 2001).
W wieloleciu 19712000 rednia roczna temperatura wody (tR) jezior Ni¿u
Polskiego by³a wyranie zró¿nicowana i przyjmowa³a wartoci w granicach
9,29,8°C (Kowalska 1972; Skowron 1997, 1999). Najwy¿sze wartoci redniej rocznej temperatury mia³y wody jezior Pojezierza Wielkopolskiego (S³awskie  10,59°C, Powidzkie  10,53°C, Gop³o  10,51°C), natomiast najni¿sze
temperatury odnosi³y siê do jezior najg³êbszych (Hañcza  8,37°C, Raduñskie
G.  8,85°C) oraz jezior przybrze¿nych (Gardno  8,64°C). Analizowany okres
30-lecia by³ zró¿nicowany termicznie. Najwy¿sze wartoci temperatury wyst¹pi³y w 5-leciu 19911995 i 19962000, by³y one wówczas rednio o 0,3
0,5°C wy¿sze od rednich z 30-lecia. Z kolei najni¿sza rednia temperatura
charakteryzowa³a 5-lecie 19761980, by³a ona o 0,50,7°C ni¿sza w stosunku
do wartoci redniej z 30-lecia.
Dotychczasowa analiza przebiegu temperatury wody w jeziorach w polskiej literaturze przedstawiana by³a poprzez analizê rednich wartoci miesiêcznych z wielolecia (Kowalska 1972; Mikulski, Okulanis 1974). Bior¹c jed-
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nak pod uwagê stosunkowo du¿e zmiany temperatury, autor proponuje dokonaæ takiej analizy w krótszych przedzia³ach czasowych. Jak wynika z rocznego przebiegu temperatury wody najbardziej dok³adny obraz uzyskano analizuj¹c wartoci rednie dzienne (tD), pentadowe (tP) i dekadowe (td). Analiza ta
pozwoli³a wychwyciæ wiele osobliwoci cech ustroju termicznego jezior oraz
precyzyjnie okreliæ ró¿nice miêdzy jeziorami (ryc. 2).
Szczególnym okresem w cyklu rocznym temperatury wody jest okres wystêpowania pokrywy lodowej na jeziorach, w którym obserwujemy wyran¹
stabilizacjê temperatury wody (ryc. 2). W tym czasie nastêpuje jej spadek
trwaj¹cy przeciêtnie do pierwszej dekady lutego do notowanego minimum
temperatury (tab.1). Jeszcze w czasie zalegania pokrywy lodowej nastêpuje
zmiana kierunku strumienia ciep³a w wymianie miêdzy jeziorem i otoczeniem. Od po³owy lutego we wszystkich jeziorach obserwujemy wyrany wzrost
temperatury wody. Potwierdzaj¹ to równie¿ obserwacje innych badaczy (Jêdrasik 1985; Janiec, Turczyñski 1988).
Wraz z zanikiem pokrywy lodowej zbiorniki wkraczaj¹ w okres wiosennego nagrzewania (Skowron 2001). Okres ten charakteryzuj¹ du¿e przyrosty
dekadowej temperatury wody, które osi¹gaj¹ swoje maksimum przeciêtnie
w pierwszej i drugiej dekadzie maja (E³ckie  3,38°C, Rajgrodzkie  3,37°C,
Selmêt W.  3,28°C) (ryc. 3). Bior¹c pod uwagê przedzia³ temperatury o najwiêkszych przyrostach (1014°C), to wielkoci te dla wiêkszoci jezior s¹ wiêksze od 0,25°C×dzieñ-1.
Du¿e ró¿nice morfometryczne badanych jezior, a zw³aszcza ich stosunki
g³êbokociowe sprawiaj¹, ¿e wkraczaj¹ one w poszczególne fazy cyklu rocznego w ró¿nych terminach. Fakt ten dobrze dokumentuj¹ przeciêtne daty wyst¹pienia temperatury o wartociach 5°C, 10°C i 15°C w okresie wiosny (tab. 1).
Temperatura o wartoci 10°C najwczeniej jest notowana pod koniec kwietnia w jeziorach p³ytkich (S³awskie  26.04, £ebsko, Jeziorak i niardwy 
29.04), natomiast najpóniej w jeziorach najg³êbszych (Hañcza  20.05, Drawsko  19.05, Raduñskie G.  16.05). Tak¿e wyst¹pienie temperatury o wartoci 15°C nie nastêpuje równomiernie. Najwczeniej notowana jest ona w jeziorach: S³awskie i niardwy  17.05, Sêpoleñskie  20.05, za najpóniej
w jeziorach: Drawsko  8.06, Hañcza i Raduñskie G.  6.06, Lubie  1.06.
Od trzeciej dekady maja, po przekroczeniu progu temperatury 15°C prawie wszystkie jeziora wchodz¹ w okres letni. W pocz¹tkowej fazie tego okresu
dekadowe przyrosty temperatury wody charakteryzuj¹ siê jeszcze stosunkowo du¿ymi wartociami (przeciêtnie 1,92,1°C×dekada-1), aby w po³owie lipca
obni¿yæ siê do 0,30,5°C×dekada-1 (ryc. 3). Od tego momentu obserwujemy
praktycznie we wszystkich jeziorach równowagê w wymianie ciep³a miêdzy
jeziorem a jego otoczeniem. Na prze³omie lipca i sierpnia jeziora osi¹gaj¹ swoje
termiczne maksimum, a najwy¿sza rednia dzienna temperatura wody (tD)
charakteryzuje jeziora: Bachotek  21,71 (3.08), S³awskie  21,36 (3.08), Po-

Ryc. 2. Przebieg rednich wartoci: A  miesiêcznych, B  dekadowych, C  pentadowych, D  odchylenia standardowego (1)
i dziennych (2) temperatury wody powierzchniowej wybranych jezior w okresie 19712000
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Tab. 1. rednie daty wyst¹pienia okrelonych wartoci temperatury wody
powierzchniowej w jeziorach Ni¿u Polskiego w okresie 19712000
(opracowano na podstawie danych IMGW)
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Jezioro
S³awskie
Powidzkie
Gop³o
Lubie
Nakielno
Drawsko
Sêpoleñskie
Charzykowskie
Wdzydze P³d.
Raduñskie Górne
Jamno
Gardno
£ebsko
Bachotek
Jeziorak
Narie
Dadaj
Nidzkie
Miko³ajskie
niardwy
Ro
E³ckie
Litygajno
Selmêt Wielki
Rajgrodzkie
Studzieniczne
Bia³e Augustowskie
Wigry
Hañcza

Min.
19.01
27.01
29.01
25.01
4.02
7.02
24.01
5.02
3.02
1.02
1.02
24.01
24.01
29.01
24.01
4.02
7.02
3.02
31.01
21.01
25.01
19.02
26.01
24.01
27.01
31.01
29.01
2.02
2.02

Wiosna
5°C
10°C
24.03
26.04
1.04
4.05
3.04
5.05
7.04
8.05
15.04
8.05
25.04
19.05
25.03
2.05
12.04
9.05
22.04
13.05
18.04
16.05
1.04
4.05
2.04
3.05
28.03
29.04
2.04
30.04
1.04
29.04
12.04
6.05
13.04
9.05
7.04
2.05
18.04
10.05
3.04
29.04
6.04
3.05
14.04
5.05
12.04
7.05
15.04
7.05
20.04
8.05
16.04
4.05
14.04
6.05
13.04
7.05
2.05
20.05

15°C
17.05
23.05
23.05
1.06
28.05
8.06
20.05
31.05
31.05
6.06
29.05
31.05
27.05
21.05
18.05
25.05
27.05
24.05
30.05
17.05
21.05
20.05
24.05
27.05
24.05
24.05
26.05
25.05
6.06

Maks.
24.07
29.07
23.07
28.07
27.07
3.08
22.07
31.07
31.07
24.07
31.07
26.07
26.07
27.07
27.07
23.07
26.07
26.07
3.08
30.07
28.07
26.07
24.07
23.07
24.07
25.07
29.07
24.07
5.08

Jesieñ
15°C
10°C
28.09
25.10
25.09
30.10
27.09
31.10
15.09
19.10
17.09
20.10
16.09
25.10
21.09
24.10
16.09
22.10
17.09
24.10
13.09
20.10
11.09
12.10
3.09
7.10
5.09
11.10
23.09
24.10
18.09
19.10
21.09
23.10
19.09
21.10
19.09
19.10
22.09
27.10
13.09
10.10
16.09
14.10
21.09
21.10
19.09
19.10
17.09
18.10
19.09
20.10
18.09
16.10
18.09
18.10
20.09
20.10
13.09
11.10

5°C
20.11
3.12
8.11
18.11
25.11
7.12
20.11
22.11
2.12
23.11
8.11
9.11
12.11
19.11
14.11
22.11
26.11
15.11
26.11
3.11
8.11
24.11
13.11
17.11
19.11
17.11
17.11
21.11
16.11

widzkie  21,20 (6.08) i Jeziorak  21,07 (4.08), natomiast najni¿sze: Gardno
 18,78 (31.07), £ebsko  19,02 (30.07).
Pocz¹wszy od pierwszej dekady sierpnia, we wszystkich jeziorach obserwujemy zmianê kierunku wymiany ciep³a miêdzy jeziorem i otoczeniem. Rozpoczyna siê okres emisji ciep³a do atmosfery. W jeziorach zaznacza siê to
spadkami temperatury i znacznym zró¿nicowaniem wartoci w analogicznych
okresach poszczególnych lat. Na ogó³ ca³y okres letni charakteryzuje siê najwiêksz¹ stabilnoci¹ temperatury, co potwierdzaj¹ przede wszystkim wartoci odchylenia standardowego. Okres letni koñczy siê wraz z trwa³ym przejciem temperatury wody przez próg 15°C. W przypadku analizowanych jezior (tab. 1) nastêpuje to przeciêtnie miêdzy 3.09 (Gardno) i 28.09 (S³awskie
i Powidzkie).
Od drugiej dekady wrzenia wszystkie jeziora wkraczaj¹ w okres jesiennego och³adzania. Charakteryzuj¹ go du¿e spadki temperatury wody oraz du¿e
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Ryc. 3. redni dekadowy przebieg spadków i przyrostów temperatury powierzchniowej
wody w wybranych jeziorach; A  S³awskie, B  niardwy, C  Gardno, D  Wdzydze P³d.
w okresie 19712000
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ró¿nice miêdzy poszczególnymi zbiornikami. Najwiêksze spadki temperatury
wody wystêpuj¹ od drugiej dekady wrzenia do drugiej dekady listopada. Przeciêtne wartoci zawieraj¹ siê w granicach 1,32,0°C×dekada-1. Najwy¿sze spadki temperatury wody charakteryzuj¹ zbiorniki najp³ytsze i odnosz¹ siê do
jezior: niardwy 2,68°C×dekada-1, Ro 2,34°C×dekada-1, S³awskie 2,19×dekada-1, Sêpoleñskie 2,14×dekada-1 i odnosz¹ siê do trzeciej dekady padziernika. Najwiêksze spadki temperatury wody w ci¹gu dnia notowane s¹ w przedziale 810°C i wynosz¹ przeciêtnie 0,170,20°C×dzieñ-1.
Ró¿nice miêdzy jeziorami w tym okresie pokazuj¹ daty wyst¹pienia temperatury o wartoci 10°C i 5°C. Jak pokazano w tab. 1, temperaturê wody
10°C najwczeniej (pierwsza dekada padziernika) osi¹gaj¹ jeziora: Gardno
 7.10, niardwy  10.10 oraz jeziora po³o¿one na wschód od Wis³y. Zdecydowanie najpóniej stan ten osi¹gaj¹ jeziora na Pojezierzu Wielkopolskim. Z kolei
temperaturê wody 5°C najpóniej osi¹gaj¹ jeziora najg³êbsze po³o¿one na zachód od Wis³y: Drawsko  7.12, Powidzkie  3.12, Wdzydze P³d.  2.12. Natomiast najch³odniejszymi w tym czasie pozostaj¹ jeziora: niardwy  3.11,
Gop³o, Jamno i Ro  8.11 oraz £ebsko  9.11.
Okres jesienny, koñcz¹cy roczny cykl temperatury wody w jeziorach, pokazuje, ¿e bezporednio przed pojawieniem siê pokrywy lodowej zdecydowanie najwiêkszy wp³yw na stan termiczny wody powierzchniowej maj¹: po³o¿enie geograficzne, pojemnoæ jeziora i parametry subakwalne niecki.
Wnioski
Przestrzenne zró¿nicowanie rocznego cyklu temperatury wody powierzchniowej w jeziorach Ni¿u Polskiego mo¿na dok³adnie przeledziæ, analizuj¹c
sezony termiczne. Jak wynika z analizy 30-letniego materia³u obserwacyjnego, cechy termiczne 29 badanych jezior s¹ funkcj¹ po³o¿enia geograficznego
(Kowalska 1972) i uwarunkowañ klimatycznych z jednej strony oraz indywidualnych cech zbiorników, w tym szczególnie ich cech morfometrycznych,
hydrologicznych, troficznych oraz po³o¿enia wzglêdem poziomu morza (Koczorowska 1974; Skowron 1999, 2001; D¹browski i in. 2004).
W rocznym przebiegu temperatury wody powierzchniowej jezior wydzieliæ
mo¿na dwa okresy wyranej stabilizacji temperatury wody (okres zimowy
i letni) oraz dwa okresy du¿ych jej zmian, przypadaj¹ce na okres wiosny i jesieni.
Najwiêksze zró¿nicowanie temperatury wody miêdzy jeziorami w cyklu
rocznym wystêpuje w okresie wiosennego nagrzewania. Uwidacznia siê to
przede wszystkim w tempie wzrostu dekadowej temperatury wody oraz w datach wyst¹pienia progowych wartoci temperatury (ryc. 4). Ma to najczêciej
miejsce od drugiej dekady kwietnia do pierwszej dekady czerwca, kiedy miê-
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dzy jeziorami ró¿nice czasowe wyst¹pienia temperatury wody w zakresie 10
15°C dochodz¹ przeciêtnie do 2025 dni. Jest to spowodowane cechami morfometrycznymi zbiorników, w tym szczególnie odmiennymi stosunkami g³êbokociowymi. Dlatego najbardziej ch³odnymi w tym okresie pozostaj¹ jeziora najg³êbsze (Hañcza, Drawsko, Raduñskie G., Wdzydze P³d., Lubie) o cechach typowych dla bradymiksji, natomiast najcieplejsze s¹ jeziora najp³ytsze (£ebsko, S³awskie, Gop³o, Sêpoleñskie, Jeziorak i niardwy), bêd¹cych
jeziorami o wyranych cechach polimiktycznych.

Ryc. 4. rednie dekadowe ró¿nice w przebiegu przyrostów i spadków temperatury wody
powierzchniowej (A) i odchylenia standardowego (B) analizowanych jezior

Odmiennoæ termiczn¹ miêdzy jeziorami w tym okresie potwierdzaj¹ dekadowe przyrosty temperatury wody, które wykazuj¹ doæ wyrane ró¿nice
od 1,5°C w przypadku jezior p³ytkich (Gardno, £ebsko, Jeziorak) do ponad
3°C w zbiornikach g³êbokich (Hañcza, Drawsko, Lubie E³ckie, Raduñskie G.).
Szybki wzrost temperatury w tym okresie wi¹¿e siê równie¿ z wysokim stopniem rozproszenia rednich wartoci temperatury miêdzy poszczególnymi
latami, co potwierdzaj¹ wielkoci odchylenia standardowego (ryc. 4).
Drugim okresem, w którym stwierdzono istotne ró¿nice w przebiegu temperatury wody miêdzy jeziorami, jest okres jesiennego och³adzania. Tempo
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spadków temperatury wody, które najbardziej ró¿nicuje jeziora, jest jednak
bardziej równomiernie roz³o¿one w czasie w stosunku do analogicznego okresu wiosennego. Ró¿nice czasowe miêdzy jeziorami w wyst¹pieniu temperatury w przedziale 1015°C dochodz¹ przeciêtnie do 25 dni. Najcieplejszymi jeziorami s¹ zbiorniki najg³êbsze: Drawsko, Wdzydze P³d. i Powidzkie, w których temperatura wody 5°C jest notowana dopiero w pierwszej dekadzie grudnia. Najch³odniejsze s¹ z kolei jeziora p³ytkie: niardwy, Gardno, Jamno i Ro,
w których temperatura wody 5°C wystêpuje ju¿ w pierwszej dekadzie listopada (tab. 1).
W okresach najwiêkszej stabilizacji temperatury wody (okres stagnacji
letniej i zimowej) ró¿nice termiczne miêdzy jeziorami zmniejszaj¹ siê wyranie, a odrêbnoci wynikaj¹ przede wszystkim z po³o¿enia geograficznego i lokalnych warunków zlewniowych.
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Ocena stê¿enia wskaników fizykochemicznych
wód sp³ywaj¹cych kanalizacj¹ deszczow¹
z miasta widnika

An assessment of the concentration of physico-chemical properties of waters outflowing through
the storm system from the town of widnik

ABSTRACT: The researches of quantity and quality of waters outflowing
through the storm system from the town of widnik were conducted in 2003.
The amount of runoff and physico-chemical features of waters indicate
significant loads of contamination inflowing to the storm system and then to
the Stawek river. Researches present inflow to the river loads of euthrophic
substances. It also took place in rainless periods, what proves the drainage
of hypodermic waters from the shallow water bearing horizon.
S£OWA KLUCZOWE: urbanizacja, sp³yw powierzchniowy, kanalizacja deszczowa,
jakoæ wód.
KEY WORDS: urbanization, surface runoff, storm system, quality of water.

Wprowadzenie
Obszary zurbanizowane w znacz¹cy sposób modyfikuj¹ obieg hydrologiczny wody oraz wp³ywaj¹ na jej jakoæ. Tereny nieprzepuszczalne (drogi, budynki, chodniki itp.) zwiêkszaj¹ sp³yw powierzchniowy, co istotnie modyfikuje re¿im odp³ywu rzek (Soczyñska 1974; Dobija 1975). Obszary te silnie oddzia³ywaj¹ tak¿e na chemizm wód, gdy¿ sp³ywy powierzchniowe zmywaj¹
zanieczyszczenia z powierzchni terenu (sta³e, mineralne, organiczne), które
poprzez system kanalizacyjny szybko docieraj¹ do rzek (Osmólska-Mróz 1992;
Nowakowska-B³aszczyk, Zakrzewski 1996). Wp³yw miasta zaznacza siê równie¿ poprzez czêciow¹ akumulacjê transportowanych zanieczyszczeñ w osadach rzecznych (Bojakowska, Gliwicz 2003). Ich ponowne w³¹czenie do obiegu zachodzi zw³aszcza podczas powodzi. Badania chemizmu wód sp³ywaj¹cych powierzchniowo z obszarów miejskich s¹ rzadko prowadzone, mimo ¿e
maj¹ istotne znaczenie w planowaniu i zarz¹dzaniu zasobami wodnymi rzek
bêd¹cych pod wp³ywem urbanizacji.
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Materia³ i metody badañ
Badania iloci i jakoci wód sp³ywaj¹cych kanalizacj¹ deszczow¹ prowadzono w widniku (ryc. 1). Jest to miasto powiatowe licz¹ce ponad 40 tys.
mieszkañców, po³o¿one oko³o 10 km na wschód od Lublina. G³ówny cel pracy
stanowi³o rozpoznanie dynamiki sp³ywu i zmian cech fizykochemicznych wód
wyp³ywaj¹cych z g³ównego kolektora zbiorczego kanalizacji deszczowej (S³omka 2005). Zadanie realizowano poprzez losowy pobór próbek wody z wylotu
kolektora i wykonanie analiz fizykochemicznych oraz okresowy pomiar przep³ywu. Prace terenowe prowadzone by³y w okresie od lutego do listopada 2003
roku. W zebranym zbiorze 14 prób pochodzi³o z okresów bezopadowych, 7 z opadów deszczu oraz 2 ze sp³ywu roztopowego. W celu przeledzenia zmian chemizmu wód opadowych w obszarze miejskim wykonano tak¿e badania: 2 próbek opadów niegu i deszczu oraz wody ze ród³a w Krêpcu, oddalonego oko³o
2 km od wylotu kolektora.
Analizy wybranych w³aciwoci fizykochemicznych wód wykonane zosta³y
w laboratorium Zak³adu Hydrografii UMCS metodami: elektrometrycznymi,
miareczkowymi, spektrofotometrycznymi. Do badañ wykorzystano spektrofotometr firmy Hach DR 2000 i firmy Secoman PASTEL UV. W toku analitycznym stosowano do kalibracji i kontroli otrzymanych wyników roztwory
wzorcowe firmy Merck i Hach.

Ryc. 1. Szkic sytuacyjny obszaru badañ
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Wyniki
Kanalizacja deszczowa widnika obejmuje przewa¿aj¹c¹ czêæ miasta,
odprowadzaj¹c cieki opadowe z powierzchni oko³o 320 ha. Teren ten charakteryzuje siê zwart¹ zabudow¹ wielorodzinn¹ i us³ugow¹, na obrze¿ach miasta lokuje siê zabudowa jednorodzinna. Obliczony dla tego obszaru wspó³czynnik sp³ywu powierzchniowego wynosi oko³o 0,4, a czas, w jakim woda
deszczowa dop³ywa do wylotu kanalizacji z punktu najdalej oddalonego, to
oko³o 4050 minut (S³omka 2005). Zanotowane skrajne wartoci przep³ywu
na wylocie z kolektora wynosi³y od 12 do 581 dm3·s-1, co odpowiada odp³ywowi
jednostkowemu 3,8181 dm3·s-1·km2. Wartoci minimalne zarejestrowano
w okresach bezopadowych, podczas których mia³ miejsce ci¹g³y odp³yw wody.
Sytuacja ta zwi¹zana mo¿e byæ z po³o¿eniem g³ównego kolektora deszczowego, który przebiega w dolinie dawniej funkcjonuj¹cego niewielkiego cieku.
Nale¿y przypuszczaæ, i¿ kana³ przej¹³ funkcjê drenuj¹c¹ cieku i odwadnia
p³ytkie wody podziemne. Przep³ywy maksymalne zarejestrowano podczas
obfitych, letnich opadów deszczu o charakterze nawalnym. Wysokie wartoci
przep³ywów (oko³o 100 dm3·s-1) notowano równie¿ podczas sp³ywów z miasta
w okresie roztopowym. Wody z g³ównego kana³u deszczowego widnika odprowadzane s¹ rowem o d³ugoci oko³o 2 km do rzeki Stawek, lewego dop³ywu Wieprza.
Wody odp³ywaj¹ce kanalizacj¹ deszczow¹ ze widnika charakteryzowa³y
siê du¿ym zró¿nicowaniem hydrochemicznym (tab. 1). W okresach bezopadowych pobrane próbki wody z kana³u wylotowego wykazywa³y niski poziom
zawiesiny, wskaników tlenowych oraz wêgla organicznego. Natomiast mia³y wysok¹ zawartoæ substancji rozpuszczonych. By³y to wody wodorowêglanowo-wapniowe o stê¿eniu wêglanów podobnym do notowanego w pobliskim
ródle w Krêpcu (ryc. 2). Zawiera³y jednak znacznie wiêcej substancji o charakterze antropogenicznym: azotanów, siarczanów, ortofosforanów, jonu
amonowego oraz wysokie wartoci wskaników tlenowych (BZT, CHZT). Porównanie wartoci cech fizykochemicznych wód wyp³ywaj¹cych z kana³u
w okresach bezopadowych ze ródlanymi, wskazuje na zró¿nicowane warunków kszta³towania siê chemizmu wód gruntowych w obszarze miejskim i wiejskim. Ró¿nice te wskazuj¹ równie¿ na zmiany chemizmu, jakie mog¹ zachodziæ podczas infiltracji wody do warstw g³êbszych.
Zmiany chemizmu wody opadowej po kontakcie z powierzchni¹ terenu dobrze dokumentuje analiza porównawcza jej sk³adu z wodami sp³ywaj¹cymi
powierzchniowo w okresie roztopowym i deszczowym (ryc. 3). Zestawione
wyniki obrazuj¹ znaczn¹ amplitudê zmian chemizmu wody opadowej po kontakcie z powierzchni¹ terenu. Zaznacza siê ró¿nica w sk³adzie fizykochemicznym wody pochodz¹cej ze sp³ywu w okresie roztopowym i deszczowym. W okresie roztopowym nastêpowa³ spadek zawartoci rozpuszczonych wêglanów
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i wzrost zawartoci jonów chlorkowych i sodowych. Dominacja tych jonów
zwi¹zana by³a ze zmywaniem soli u¿ytych do odnie¿ania dróg. Po kilku dniach
sp³ywów roztopowych stê¿enie tych jonów znacznie spad³o w stosunku do
pocz¹tkowej fazy roztopów.
W okresach sp³ywu powierzchniowego wód kanalizacj¹ deszczow¹ pochodz¹cych z opadów deszczu notowano spadek g³ównych sk³adników jonowych
wody na wylocie g³ównego kolektora. Zmywy powierzchniowe nios³y ze sob¹
du¿e stê¿enia ortofosforanów, jonów amonowych, azotanowych oraz potasu.
Wysokie wartoci mia³y tak¿e wskaniki tlenowe oraz zawiesina. Wyniki te
wiadcz¹ o znacznym ³adunku zanieczyszczeñ dostarczanym poprzez kanalizacjê deszczow¹ do rzeki Stawek.
Tab. 1. Charakterystyczne wartoci pomiarów przep³ywu i cech fizykochemicznych wód
wyp³ywaj¹cych z kana³u burzowego miasta widnika (na podstawie 23 przypadków
z okresu II 2003X 2003)
Wskanik

Miano

Przep³yw
Zawiesina
Odczyn
*PEW
**Tog
***Tnw
HCO3ClNO3NO2SO42PO43Ca2+
Mg2+
Na+
K+
NH4+
SiO2
****OWO
CHZTCr
BZT5

dm3·s-1
mg ·dm-3
pH
mS·cm
mval·dm-3
mval·dm-3
mg ·dm-3
mg ·dm-3
mg ·dm-3
mg ·dm-3
mg ·dm-3
mg ·dm-3
mg ·dm-3
mg ·dm-3
mg ·dm-3
mg ·dm-3
mg ·dm-3
mg ·dm-3
mg ·dm-3
mgO2·dm-3
mgO2·dm-3

Minimalna rednia Mediana Maksymalna
12,2
<5
6,88
124
1,19
0,04
66
3,4
0,5
0,007
2
0,23
7
<1
1,6
1,5
0,02
2,5
<1
<2
< 0,5

84,5
46
7,42
546
5,85
1,42
271
33,8
16,3
0,09
38
0,98
103
5,7
10,5
3,4
0,43
18,6
8,1
17,4
7,85

12,6
10
7,52
652
7,48
1,85
335
31
20,2
0,035
46
0,99
136
7
5,2
3,1
0,12
21,8
8
13,2
6,4

581
183
7,86
812
7,69
2,17
352
196
33
0,794
56
1,63
143
8,5
124
7,9
2,88
29,8
12,5
36,5
17,4

Odchylenie Wspó³czynnik
standardowe zmiennnoci
156
1,85
65
1,41
0,29
0,04
210
0,38
2,58
0,44
0,83
0,59
107
0,39
37
1,09
9,6
0,59
0,165
1,82
16,9
0,44
0,39
0,40
50,1
0,47
2,4
0,43
24,8
2,37
1,42
0,41
0,65
1,51
9,1
0,49
3,3
0,40
13,3
0,76
6,4
0,82

* PEW  przewodnoæ elektrolityczna w³aciwa w 20°C, **Tog  twardoæ ogólna, ***Tnw
 twardoæ niewêglanowa, ****OWO  ogólny wêgiel organiczny.
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Ryc. 2. Przyk³adowe cechy fizykochemiczne wód wyp³ywaj¹cych z kana³u burzowego (1)
widnika w okresie bezopadowym i ród³a (2) w Krêpcu; jednostki i miana tab. 1
0,001

0,01

0,1

1

10

100

1000

pH
PEW
TOG
TNW
HCO3
Cl
NO3
SO4
Ca
Mg

1

Na

2

K

3

NO2
PO4
NH4
SiO2
CHZT
BZT
TOC
ZAWIESINA

Ryc. 3. Przyk³adowe cechy fizykochemiczne wody opadowej (1), ze sp³ywu powierzchniowego
roztopowego (2), sp³ywu powierzchniowego deszczowego (3) w widniku; jednostki i miana
tab. 1
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Uwagi koñcowe
Wyniki badañ chemizmu wód odp³ywaj¹cych kana³em burzowym z obszaru widnika dokumentuj¹ istotny problem, jaki stwarzaj¹ miejskie sp³ywy
powierzchniowe wód opadowych. Wysokie wartoci sp³ywu powierzchniowego z obszarów zurbanizowanych oraz ich chemizm wskazuj¹ na znaczne ³adunki zanieczyszczeñ dostarczanych t¹ drog¹ do rzek. W przypadku ma³ej zasobnoci rzek, istotne ³adunki zanieczyszczeñ o charakterze eutroficznym mog¹
docieraæ tak¿e w okresach bezopadowych z drena¿u hipodermicznego i przypowierzchniowego.
Poprawa stanu sanitarnego naszych rzek bêdzie mo¿liwa dopiero po ograniczeniu iloci zanieczyszczeñ transportowanych przez systemy burzowe z obszarów zurbanizowanych. Najczêciej do tego celu (jeli jest to mo¿liwe technicznie) proponuje siê budowê u wylotu kolektora seperatorów, rozdzielaj¹cych najbardziej niebezpieczne zanieczyszczenia; szlam, zawiesiny, bituminy, a poni¿ej ujcia kolektora zbiorników, zatrzymuj¹cych drobne zawiesiny.
Literatura
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Wykorzystanie danych teledetekcyjnych w opisie
zlewni Pojezierza £êczyñsko-W³odawskiego
Using of remote sensing data for catchment description of the £êczna-W³odawa Lakeland

ABSTRACT: The digital elevation model (DEM) and the digital map of the
land cover and land use are the major sources of geographic information
useful for conduct of hydrological researches in the river watersheds of the
£êczna-W³odawa Lakeland. The use of the instruments worked out in the
field of geoinformatics makes it possible to integrate all the data gathered
from different sources. As a result of the researches miscellaneous rates and
indicators have been calculated for the purpose of characterizing the area of
interest.
S£OWA KLUCZOWE: system informacji geograficznej (GIS), numeryczny model
terenu (DEM), mapa u¿ytkowania ziemi, program CORINE, Pojezierze £êczyñsko-W³odawskie.
KEY WORDS: Geographic Information System (GIS), digital elevation model
(DEM), map of land use structure, CORINE, £êczna-W³odawa Lakeland.

Dane wykorzystane w opracowaniu
Na prze³omie XX i XXI wieku zosta³y udostêpnione do powszechnego u¿ytku dane, które by³y rezultatem przeprowadzonej przez NASA (National Aeronautics and Space Administration) misji kosmicznej STS-99, trwaj¹cej od
11 do 22 lutego 2000 r. W czasie jej trwania realizowano projekt SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), który polega³ na utworzeniu trójwymiarowego obrazu powierzchni wszystkich kontynentów przy u¿yciu radarów SIR-C
(Spaceborne Imaging Radar) i X-SAR (Synthetic Aperture Radar) umieszczonych na pok³adzie promu kosmicznego Endeavour. Uzyskane obrazy by³y
podstaw¹ do opracowania numerycznych modeli terenu (DEM) o rozdzielczoci
30 i 90 metrów, obejmuj¹cych 80% powierzchni l¹dów (Farr, Kobrick 2000).
Na podstawie umowy z NASA modele te s¹ udostêpniane przez S³u¿bê Geologiczn¹ Stanów Zjednoczonych (USGS).
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NASA udostêpnia tak¿e dane zarejestrowane przez satelity Landsat wyposa¿one w rejestratory TM i ETM. Satelity te s¹ umieszczone na orbitach o wysokoci 705 km. Rejestrator TM (Thematic Mapper) pozwala uzyskaæ obrazy
w 7 kana³ach spektralnych o rozdzielczoci przestrzennej 30 m, a wymiary
pojedynczej sceny wynosz¹ 185 na 185 km. Rejestrator ETM (Enhanced Thematic Mapper) rejestruje dodatkowo obrazy panchromatyczne o rozdzielczoci 15 m.
W wyniku prac prowadzonych w ramach miêdzynarodowego programu
CORINE (COoRdinate INformation on the Environment), na podstawie obrazów z satelitów Landsat powsta³y bazy danych opisuj¹ce u¿ytkowanie terenów Europy Zachodniej i rodkowej (Cio³kosz, Bielecka 2005) oraz zmiany,
jakie zasz³y na tym obszarze w okresie miêdzy rokiem 1990 i 2000. Dane te
mo¿na uzyskaæ od agencji EEA (European Environment Agency).
Zwiêkszaj¹ca siê stale dostêpnoæ informacji w postaci cyfrowej (mapy,
obrazy satelitarne i ró¿nego rodzaju bazy danych) sk³ania do tworzenia coraz
bardziej rozbudowanych systemów informacji geograficznej (GIS), opisuj¹cych tereny prowadzonych badañ i umo¿liwiaj¹cych dokonywanie analiz przestrzennych przydatnych w badaniach geograficznych, w tym tak¿e w hydrografii.
Obszar badañ
Pojezierze £êczyñsko-W³odawskie jest wysuniêt¹ na po³udnie czêci¹ Polesia Lubelskiego (Cha³ubiñska, Wilgat 1954). Za podstawê wyznaczenia granic
tej krainy przyjêto rozmieszczenie jezior (Wilgat 1954). Od po³udnia jej zasiêg ogranicza rzeka winka i mocno zaakcentowany w krajobrazie £uk Uhruski, a od pó³nocy Garb W³odawski. Wschodni¹ granic¹ jest dolina Bugu, a granic¹ zachodni¹ po³udnikowa linia poprowadzona wzd³u¿ rodkowego biegu
Tymienicy. Obszar Pojezierza, którego powierzchnia wynosi oko³o 1160 km2,
wykazuje dwudzielnoæ: czêæ zachodnia, mniejsza, nale¿y do dorzecza Wieprza i jest odwadniana przez Tymienicê oraz jej dop³ywy: Piwoniê i Bobrówkê,
natomiast czêci rodkowa i wschodnia znajduj¹ siê w dorzeczu Bugu, do którego s¹ odprowadzane wody za porednictwem p³yn¹cej na wschód W³odawki.
System geoinformatyczny Pojezierza £êczyñskoW³odawskiego
W sk³ad systemu informacji geograficznej (GIS) wesz³y dane opisuj¹ce ukszta³towanie powierzchni obszaru badañ w postaci numerycznego modelu terenu
(DEM) oraz cyfrowa mapa CORINE, opisuj¹ca typy u¿ytkowania ziemi.

470

Wojciech Sobolewski

Model DEM zosta³ wykorzystany do wyznaczenia przebiegu dzia³ów wodnych. System nie obj¹³ ca³ych zlewni rzecznych, lecz tylko ich fragmenty wchodz¹ce w sk³ad Pojezierza £êczyñsko-W³odawskiego. W przypadku zlewni
winki jest to jej pó³nocna czêæ, a w przypadku Bugu fragment zachodniej
czêci zlewni bezporedniej, po³o¿onej miêdzy ujciami Uherki i W³odawki.
Pozosta³y fragment czêci wschodniej Pojezierza le¿y w granicach zlewni trzech
prawostronnych dop³ywów W³odawki: Dop³ywu spod Dubeczna, Krzemianki
i Tarasienki. Czêæ rodkowa regionu odpowiada zlewniom górnej W³odawki,
Mietu³ki i Wiêziennego Rowu (zbieraj¹cego wody z Krowiego Bagna), natomiast czêæ zachodnia to zlewnie górnej Tymienicy, górnej Piwonii i górnego
odcinka Konotopy, dop³ywu Piwonii (ryc.1).

Ryc. 1. Podzia³ hydrograficzny Pojezierza £êczyñsko-W³odawskiego;
1  zlewnia Tymienicy, 2  zlewnia Konotopy, 3  zlewnia Piwonii, 4  pó³nocna czêæ
zlewni winki, 5  zlewnia górnej W³odawki, 6  zlewnia Wiêziennego Rowu, 7  zlewnia
Dop³ywu spod Dubeczna, 8  zlewnia Krzemianki, 9  zlewnia Tarasienki, 10  zlewnia bezporednia Bugu

Uzyskan¹ w ten sposób cyfrow¹ mapê zlewni uzupe³niono baz¹ danych
opisuj¹c¹ sieæ naturalnych i sztucznych cieków badanego regionu. Powsta³a
ona na podstawie Numerycznej Mapy Bazowej w skali 1:100 000 opracowanej na zlecenie Pañstwowej Inspekcji Ochrony rodowiska i danych wchodz¹cych w sk³ad komputerowej Mapy Podzia³u Hydrograficznego Polski
(MPHP). Integracjê i analizê du¿ej iloci danych numerycznych pochodz¹cych z ró¿nych róde³ umo¿liwi³o zastosowanie oprogramowania ESRI ArcView
GIS.
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Analiza map cyfrowych
Analiza numerycznego modelu terenu pozwoli³a ustaliæ charakter ukszta³towania powierzchni Pojezierza £êczyñsko-W³odawskiego (ryc. 2, 3), jak równie¿ poszczególnych zlewni wchodz¹cych w jego sk³ad. Pojezierze to obszar
hipsometrycznie doæ jednolity. Ponad 60% jego powierzchni le¿y w przedziale wysokoci 165175 m n.p.m, a wiêc na wiêkszoci opisywanego terenu deniwelacje nie przekraczaj¹ 10 metrów. Obszary po³o¿one poni¿ej 165 m n.p.m.
stanowi¹ oko³o 30% powierzchni regionu. Na tereny o wysokociach bezwzglêdnych przekraczaj¹cych 175 m n.p.m przypada zaledwie 9% ogólnej powierzchni
Pojezierza.

Ryc. 2. Zró¿nicowanie hipsometryczne Pojezierza £êczyñsko-W³odawskiego

Ryc. 3. Powierzchnia Pojezierza £êczyñsko-W³odawskiego w klasach wysokoci (w %)
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Wyranie widoczne s¹ ró¿nice miêdzy zlewniami rzek p³yn¹cych z obszarów o charakterze wy¿ynnym (zlewnia winki) i zlewniami typowymi dla
Polesia (zlewnie Tymienicy i Konotopy) (tab. 1). Zlewnie poleskie charakteryzuj¹ siê udzia³em wiêkszych powierzchni w ni¿szych klasach wysokoci oraz
prawie ca³kowitym brakiem terenów wy¿ej po³o¿onych. wiadczy o tym przynale¿noæ prawie 60% powierzchni zlewni Tymienicy do przedzia³ów wysokoci (155165 m n.p.m.) oraz oko³o 90% do przedzia³u 150170 m n.p.m.,
gdy tymczasem w zlewni winki prawie po³owa jej powierzchni le¿y w przedziale wysokoci 165170 m n.p.m., a ponad 90% w przedziale 160175 m
n.p.m. (ryc. 4).
Tab. 1. Procentowy udzia³ powierzchni zlewni w przedzia³ach wysokoci
przedzia³
wysokoci
[m n.p.m.]
195200
190195
185190
180185
175180
170175
165170
160165
155160
150155
145150
140145

winka
2,6
0,1
0,4
1,0
3,0
22,4
47,4
23,0





Dop³.
W³odaw- Krzemian- Wiêzienny
PiwoBug
spod Duka
ka
Rów
nia
beczna






0,2





0,6





2,4
0,2
1,0



4,1
3,4
4,3
0,1


16,6
7,9
7,7
0,7
2,2
1,5
21,1
31,2
11,0
13,2 51,4
16,9
45,2
50,0
72,3
50,0 40,2
74,6
7,2
7,3
3,7
24,4
6,1
7,0
2,6


10,7


0,1


0,9









Tarasienka

Tymienica

Konotopa






0,7
21,7
50,9
23,2
3,5








0,2
15,4
27,6
29,8
16,5
7,9
2,6








8,9
61,1
29,9



Przyk³adem zlewni poredniej, obejmuj¹cej zarówno wy¿ej po³o¿one fragmenty terenu, jak i p³askie tereny charakterystyczne dla Polesia, jest dorzecze W³odawki. Jest to najbardziej zró¿nicowany hipsometrycznie fragment

Ryc. 4. Udzia³ procentowy powierzchni zlewni W³odawki, Tymienicy i winki w klasach
wysokoci
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Pojezierza. Wysokoci bezwzglêdne zawieraj¹ siê tu w przedziale od 145 do
195 m n.p.m. Wynika to z faktu, ¿e rzeka ta bierze pocz¹tek stosunkowo wysoko, na stokach £uku Uhruskiego, a nastêpnie p³ynie przez nisko le¿¹ce
równiny pó³nocno-wschodniej czêci Pojezierza £êczyñsko-W³odawskiego.
Obszary odwadniane przez winkê i górn¹ W³odawkê, czyli tereny, których
wysokoci bezwzglêdne dochodz¹ do 190200 m n.p.m., to bardzo interesuj¹ca strefa przenikania siê krajobrazów Wy¿yny Lubelskiej i Polesia.
W celu wykazania zwi¹zku ukszta³towania powierzchni terenu Pojezierza
£êczyñsko-W³odawskiego z charakterem rzek, na podstawie modelu DEM
wykonano profile pod³u¿ne wybranych cieków (ryc. 5), a tak¿e obliczono ich
spadki (tab. 2).

Ryc. 5. Profil pod³u¿ny: a) Tarasienki, b) górnej Tymienicy, c) W³odawki wykonany
na podstawie numerycznego modelu terenu (DEM)
Tab. 2. Spadki koryt rzecznych Tarasienki, górnej Tymienicy i W³odawki
Rzeka
Tarasienka
górna Tymienica
górna W³odawka
rodkowa i dolna W³odawka

Wysokoæ
maks.
m n.p.m.
195
168
185
167

Wysokoæ
min.
m n.p.m.
155
142
167
152

Ró¿nica
wysokoci
m
40
26
18
15

D³ugoæ

Spadek

km
30,9
27,9
17,9
35,7


1,29
0,93
1,00
0,42

Tarasienka, która sp³ywa z wysokiego wzniesienia £uku Uhruskiego, charakteryzuje siê doæ du¿ym spadkiem, wynosz¹cym 1,29. Z profilu pod³u¿-
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nego (ryc. 5a) wynika, ¿e najwy¿szy spadek ma ona w górnym odcinku, a wraz
z biegiem rzeki spadek stopniowo maleje. Ni¿szy spadek koryta ma górna
Tymienica (0,93) i górny bieg W³odawki (1,00). Tymienica na ca³ej d³ugoci biegu w granicach Pojezierza ma prawie jednolity spadek, natomiast
nachylenie koryta W³odawki maleje w rodkowym i dolnym biegu do 0,42.
Sieæ wodna Pojezierza £êczyñsko-W³odawskiego ulega³a przeobra¿eniom
na skutek dzia³alnoci ludzkiej (Wilgat i in. 1997). Dokonano tu licznych regulacji koryt rzecznych, wybudowano gêst¹ sieæ rowów i kana³ów, a czêæ
jezior obwa³owano i zamieniono w zbiorniki retencyjne (Dawidek i in. 2004).
Aby uzyskaæ liczbowe charakterystyki opisuj¹ce te zmiany w skali ca³ego regionu, dokonano porównania gêstoci sieci drena¿u pierwotnej i przekszta³conej. Obliczeñ dokonano dla g³ównych zlewni, bez uwzglêdnienia zlewni bezodp³ywowych. Na podstawie wektorowej mapy sieci drena¿u oszacowano gêstoæ koryt rzecznych, których przebieg mo¿na uznaæ za zbli¿ony do naturalnych. Zaznaczyæ tu nale¿y, ¿e rzeczywicie naturalny charakter zachowa³y
tylko nieliczne rzeki w swoim dolnym i rodkowym biegu. Uzyskana wartoæ
zosta³a przyjêta za pierwotn¹ gêstoæ sieci rzecznej. Obliczono tak¿e gêstoæ
wspó³czesnej, zmienionej znacznie przez cz³owieka sieci drena¿u, obejmuj¹c¹
rzeki, kana³y i rowy. Michalczyk (1994) ocenia gêstoæ sztucznej sieci wodnej
w zachodniej czêci Pojezierza £êczyñsko-W³odawskiego na 0,52 km·km-2.
Na podstawie analizy danych numerycznych stwierdzono, ¿e ró¿nica miêdzy

Ryc. 6. Mapa gêstoci sieci drena¿u: A) dla naturalnej sieci drena¿u, B) dla przekszta³conej sieci drena¿u
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gêstoci¹ pierwotnej i wspó³czesnej sieci drena¿u na tym obszarze (w zlewni
górnej Tymienicy) wynosi nieco ponad 1,5 km·km-2. Na rysunku (ryc. 6) wyranie widaæ, ¿e gêstoæ sieci drena¿u w sposób istotny wzros³a w czêci rodkowej i zachodniej (Krowie Bagno, doliny Piwonii i Tymienicy). Zmiany we
wschodniej czêci Pojezierza s¹ tak¿e widoczne, ale nie tak du¿e jak w innych
czêciach regionu.

Ryc. 7. Mapa odleg³oci od cieków: A) dla naturalnej sieci drena¿u, B) dla przekszta³conej
sieci drena¿u

Obraz zmian dokonanych przez cz³owieka w sieci hydrograficznej mo¿na
zaobserwowaæ tak¿e na mapie odleg³oci od sieci drena¿u. Ryc.7A pokazuje
sytuacjê zbli¿on¹ do naturalnej, kiedy istnia³y na Pojezierzu obszary, na których odleg³oæ do najbli¿szego cieku dochodzi³a do 4 km, a dla oko³o 70% powierzchni odleg³oæ ta nie by³a wiêksza ni¿ 1 km. Obecnie (ryc. 7B) prawie 95%
obszaru Pojezierza le¿y nie dalej ni¿ o 1 km od najbli¿szego koryta rzecznego,
rowu lub kana³u. Najwiêksze odleg³oci od sieci drena¿u, dochodz¹ce do 3 km,
wystêpuj¹ jedynie we wschodniej czêci Pojezierza £êczyñsko-W³odawskiego.
Na podstawie map obliczono powierzchnie sumaryczne poszczególnych stref
odleg³oci, nastêpnie wykrelono krzywe odleg³oci od cieków (ryc. 8). Analiza wykresu pozwala stwierdziæ, ¿e w wyniku przedsiêwziêæ prowadzonych
przez ludzi odleg³oæ od cieków zmniejszy³a siê na Pojezierzu rednio o 1 km.
Na³o¿enie granic regionu i dzia³ów wodnych na numeryczny model pokrycia terenu pozwala okreliæ typ u¿ytkowania ziemi w zlewniach (ryc. 9, tab. 3)
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Ryc. 8. Wykres odleg³oci od cieków: A) dla naturalnej sieci drena¿u, B) dla przekszta³conej sieci drena¿u Pojezierza £êczyñsko-W³odawskiego

i charakter przyrodniczy Pojezierza. 39% jego powierzchni zajmuj¹ grunty
orne, 36%  lasy. Jest to zatem kraina rolniczo-lena. Lasy dominuj¹ w czêci
pó³nocnej i wschodniej, tereny rolnicze  na po³udniu. £¹ki i pastwiska to
g³ównie czêæ rodkowa regionu, z najwiêkszym obszarem ³¹kowym  zmeliorowanym Krowim Bagnem le¿¹cym w zlewni Wiêziennego Rowu, dop³ywu
W³odawki. Najintensywniej wykorzystywane rolniczo s¹ zlewnia winki (ponad 70% powierzchni zlewni w granicach Pojezierza) i Tymienicy (ponad
46%). Lasy zajmuj¹ najwiêksze powierzchnie w zlewniach Krzemianki (ponad 71%), Tarasienki (ponad 64%) i Dop³ywu spod Dubeczna (prawie 63%).
Ponad po³owê obszaru zajmuj¹ lasy tak¿e w zlewniach Konotopy i Bugu. Tereny podmok³e (bagna i torfowiska) zajmuj¹ najwiêksze powierzchnie w zlewniach bezodp³ywowych i w zlewni bezporedniej Bugu.

Ryc. 9. G³ówne typy u¿ytkowania ziemi na Pojezierzu £êczyñsko-W³odawskim: 1 lasy, 2
 grunty orne, 3  ³¹ki i pastwiska, 4  bagna i torfowiska, 5  wody powierzchniowe, 6 
tereny zabudowane
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Tab. 3. Dominuj¹ce formy pokrycia terenu w % powierzchni g³ównych zlewni
Zlewnia
Tymienica
Piwonia
Konotopa
winka
W³odawka
Wiêzienny Rów
Dop³. Spod Dubeczna
Krzemianka
Tarasienka
Bug
bezodp³ywowe

Grunty orne

Lasy

46,7
39,4
14,9
70,8
35,1
32,9
23,3
20,5
25,4
31,2
38,3

26,0
24,2
57,8
11,2
34,2
16,3
63,0
71,6
64,4
55,2
32,4

£¹ki
i pastwiska
21,0
26,6
10,3
12,7
20,0
47,5
11,6
6,3
4,4
4,8
11,6

Bagna
i torfowiska
0,5
3,3
1,9
1,0
6,5
2,8
0,0
1,2
2,1
5,4
6,4

Tereny
zabudowane
1,5
0,4
1,3
2,2
0,5
0,4
1,1
0,4
1,6
1,7
2,4

Podsumowanie
Wykorzystanie numerycznego modelu terenu (DEM) SRTM, bazy danych
CORINE, przedstawiaj¹cej u¿ytkowanie terenu i danych numerycznych opisuj¹cych sieæ naturalnych i sztucznych cieków pozwoli³o opracowaæ szerok¹
charakterystykê Pojezierza £êczyñsko-W³odawskiego. Analiza modelu DEM
wykaza³a wewnêtrzne zró¿nicowanie hipsometryczne opisywanego obszaru
na czêæ pó³nocn¹, polesk¹ i czêæ po³udniow¹, bardziej zbli¿on¹ charakterem
do Wy¿yny Lubelskiej. Analiza gêstoci naturalnej i sztucznej sieci drena¿u
pozwoli³a ustaliæ, ¿e pod wzglêdem hydrograficznym teren badañ ró¿nicuje
siê na czêæ zachodni¹ i rodkow¹, silnie pociêt¹ sieci¹ rowów i kana³ów oraz
na czêæ wschodni¹, charakteryzuj¹c¹ siê mniejsz¹ iloci¹ jezior i cieków, mniej
przekszta³con¹ przez dzia³alnoæ ludzi. Wyrane zró¿nicowanie Pojezierza
pokazuje tak¿e analiza u¿ytkowania terenu. Stwierdzono, ¿e czêæ wschodnia i pó³nocna to obszary lene, w czêci rodkowej regionu du¿e obszary zajmuj¹ ³¹ki i pastwiska, a zachodnie i po³udniowe fragmenty Pojezierza £êczyñsko-W³odawskiego to tereny z przewag¹ gruntów ornych. Zebrane dane
pozwalaj¹ na wykonanie licznych analiz przestrzennych i opracowanie przegl¹dowej charakterystyki w skali regionalnej. Uzyskanie szczegó³owych charakterystyk w skali zlewni mo¿e napotkaæ na trudnoci zwi¹zane z niezbyt
wysok¹ precyzj¹ danych numerycznych (zbyt ma³a rozdzielczoæ modelu DEM,
zbyt ma³a precyzja wydzieleñ form u¿ytkowania terenu w bazie danych CORINE).
Opracowanie wykonano w ramach projektu badawczego 2P04E 00927.
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Zmiennoæ uwilgotnienia gleb jako element
dynamiki procesów hydrologicznych w zlewni

Variability of the soil moisture as a signal of dynamics of hydrological processes in the catchment

ABSTRACT: General aim of this research is to investigate the variations in
the catchment soil water storage inferred from in-situ data. An approach to
detect patterns of soil water storage is presented. These patterns are treated
as hydrological signals having an impact on groundwater and discharge
dynamics. Considerations are based on experimental measurements
conducted in the £asica river catchment situated in the central Poland, in
the Kampinoski National Park. Measurements were conducted using Time
Domain Reflectometry field meter. The major finding is that the detected
dynamics of the soil moisture can be treated as a signal of dynamics of
groundwater and discharge.
S£OWA KLUCZOWE: uwilgotnienie gleb, wody podziemne, odp³yw podziemny,
dynamika.
KEY WORDS: soil moisture, groundwater, groundwater discharge, dynamics.

Wprowadzenie
Zró¿nicowanie przestrzenne i zmiennoæ czasowa uwilgotnienia gleb s¹
uznawane za najwa¿niejsze czynniki wp³ywaj¹ce na procesy hydrologiczne.
Stan zasobów wilgoci glebowej znacz¹co oddzia³uje na proces ewapotranspiracji, a ponadto istotnie wp³ywa na zasilanie wód podziemnych i w konsekwencji  na odp³yw. Z tego wzglêdu istotne jest rozpoznanie dynamiki wód
glebowych.
Uwilgotnienie gleb mo¿e byæ oceniane metod¹ tradycyjn¹  grawimetryczn¹ lub na podstawie pomiarów parametru wilgotnoci objêtociowej metod¹
reflektometryczn¹ (Malicki, Skierucha 2002). S¹ to naziemne techniki pomiarowe. Nadal jednak pomiary te pozostaj¹ niezwykle pracoch³onne, zw³aszcza, jeli wykonywane s¹ w g³êbszych partiach profili glebowych. Umo¿liwiaj¹ one identyfikacjê glebowych zasobów wodnych w skali pedonu. Jest on jednym z przestrzennych poziomów dynamicznych opisywanych w koncepcji hie-
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rarchicznego ³¹czenia skal (Lin 2003). Rozpoznanie przestrzennej heterogenicznoci retencyjnych w³aciwoci gleb dokonywane jest poprzez pomiary
w profilach glebowych, reprezentuj¹cych skalê pedonu. Rozpoznanie to u³atwia zrozumienie procesów zachodz¹cych w skali zlewni.
W skali regionalnej rozpoznanie uwilgotnienia gleb jest mo¿liwe dziêki
danym gridowym wilgotnoci gleb, które s¹ udostêpniane w globalnych bazach danych. Maj¹ one jednak stosunkowo ma³¹ rozdzielczoæ. Coraz wiêksza
ich dostêpnoæ stwarza nowe mo¿liwoci rozwoju hydrologii jako szczegó³owej dyscypliny geografii fizycznej. Mo¿liwe staj¹ siê badania dotycz¹ce dynamiki obszarowego uwilgotnienia gleb, które jest wskanikiem zmiennej obecnoci wód glebowych (Somorowska 2006a, 2006b). S¹ to dane z reanaliz klimatycznych (Kanamitsu i in. 2002; Kållberg i in. 2004) b¹d dane teledetekcyjne (D¹browska-Zieliñska i in. 2002; Tapley i in. 2004). Nadal jednak istotne jest prowadzenie reperowych pomiarów naziemnych, bêd¹cych punktem
wyjcia w interpretacji danych pozyskiwanych z modeli cyrkulacji atmosfery
i w kalibracji obrazów satelitarnych.
Wród naziemnych technik pomiarowych metoda reflektometryczna (inaczej metoda TDR  ang. Time Domain Reflectometry) stosowana jest coraz
powszechniej. Przenone mierniki TDR umo¿liwiaj¹ wykonywanie pomiarów
wilgotnoci w terenie, bez koniecznoci poboru próbek do analiz laboratoryjnych. Wilgotnoæ objêtociowa gleby oceniana jest na podstawie prêdkoci

Ryc. 1. Lokalizacja eksperymentalnych profili glebowych w zlewni £asicy oraz piezometrów w sieci monitoringu wód podziemnych Kampinoskiego Parku Narodowego
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propagacji impulsu elektromagnetycznego w glebie, wytwarzanego przez miernik (Malicki, Skierucha 2002).
W niniejszej pracy przestawiono zmienne stany uwilgotnienia gleb, identyfikowane w skali pedonu oraz ich interakcje z dynamiczn¹, odp³ywow¹ retencj¹ zlewni. Badania prowadzone by³y w nizinnej zlewni £asicy, po³o¿onej
w Kampinoskim Parku Narodowym (ryc. 1). Ocena zmiennoci uwilgotnienia
gleb zosta³a dokonana na podstawie w³asnych, dziesiêcioletnich pomiarów
wilgotnoci wykonywanych metod¹ TDR (Somorowska 2005, 2006a). Stosowano miernik wilgotnoci Easy Test, opracowany i wykonany w Instytucie
Agrofizyki PAN w Lublinie. Pomiary wykonywano na ró¿nych g³êbokociach
profili glebowych, w wieloleciu 19952004, na ogó³ trzy razy w ci¹gu roku,
w charakterystycznych okresach stanów retencji strefy aeracji: w czasie maksimum wiosennego, w czasie minimum letniego oraz pod koniec roku hydrologicznego. Przyk³adowe profile wilgotnoci gleb przedstawiono na ryc. 2, charakteryzuj¹c w ten sposób zmiany uwilgotnienia wraz z g³êbokoci¹. Zmiany
w czasie zapasów wody, wyra¿onych jako warstwa wody, przedstawiono na
ryc. 3. Ustalono zwi¹zek miêdzy zmianami zapasów wody profili glebowych
a zmianami odp³ywowej retencji zlewni. Zmiany zapasów wody przedstawiono jako rednia ze zmian zapasów w poszczególnych typach profili glebowych,
w powierzchniowych warstwach o mi¹¿szociach odpowiednio 10, 30, 50 i 100
cm. Zmiany retencji odp³ywowej zlewni wyznaczono metod¹ krzywych recesji, na podstawie ró¿nic w chwilowych stanach retencji odp³ywowej (Somorowska 2006a). Zale¿noci te przedstawiono na ryc. 4. Ponadto przedstawiono roczny rytm uwilgotnienia gleb powi¹zany z rocznym rytmem stanów wód
podziemnych oraz odp³ywem podziemnym. Stan wód podziemnych przedstawiono na ryc. 5 jako redni¹ g³êbokoæ do wód podziemnych w pasach bagiennych Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN). Zosta³a ona oceniona na podstawie obserwacji wykonywanych w sieci monitoringu wód podziemnych KPN
(ryc. 1).

Ryc. 2. Wybrane profile wilgotnoci gleb, na podstawie pomiarów w latach 19952004
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Ryc. 3. Zmiany zapasów wody w powierzchniowych warstwach profili o mi¹¿szoci 10, 50
i 100 cm

Dynamika uwilgotnienia gleb
Najwiêksz¹ retencyjnoci¹ charakteryzuj¹ siê profile typu I, z bardzo p³ytko wystêpuj¹c¹ wod¹ podziemn¹. W górnych warstwach profili wystêpuj¹
utwory murszowate odznaczaj¹ce siê znaczn¹ porowatoci¹. Retencyjnoæ
profili typu II jest nieco mniejsza; wody podziemne wystêpuj¹ tu stosunkowo
p³ytko, lecz g³êbiej ni¿ w profilach typu I. W profilach typu III wystêpuj¹
wy³¹cznie utwory mineralne, a wody podziemne wystêpuj¹ g³êbiej ni¿ w profilach typu I i II. Obserwowana jest znaczna zmiennoæ zapasów wody we
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Ryc. 4. Zmiana retencji odp³ywowej zlewni DS w zale¿noci od zmian zapasów wody
DWS w powierzchniowych warstwach profili 010 cm, 030 cm, 050 cm i 0100 cm

wszystkich typach analizowanych profili, zarówno w poszczególnych latach,
jak i w wieloleciu. Najwy¿sze wartoci zapasów wody wystêpuj¹ wiosn¹; te
stany uwilgotnienia odpowiadaj¹ stanowi polowej pojemnoci wodnej. Po tym
okresie nastêpuje znaczny spadek zapasów wody. Najni¿sze wartoci wystêpuj¹ w miesi¹cach letnich, lecz czasami równie¿ wczesn¹ jesieni¹, o ile wystêpuje d³u¿szy okres bez opadów. W miesi¹cach jesiennych zaznacza siê na
ogó³ powolny wzrost uwilgotnienia, który trwa do pocz¹tku wiosny. Wówczas
wilgotnoæ gleb osi¹ga ponownie maksymalne wartoci. Wyj¹tkiem by³ rok
1997, kiedy w okresie letnim obserwowano wysokie stany uwilgotnienia, które wyst¹pi³y na skutek szczególnie intensywnych i wysokich opadów.
Zak³adaj¹c, ¿e strefa aeracji stanowi strefê tranzytu wód infiltracyjnych,
natomiast strefa saturacji w konsekwencji kszta³tuje retencjê odp³ywow¹ zlewni, analizie poddano zale¿noæ miêdzy zmiennymi stanami retencji profili a stanem retencji odp³ywowej. Badano, czy istnieje zwi¹zek miêdzy zmianami zapasów wody w profilach a zmianami retencji odp³ywowej zlewni. Analiza
wykaza³a, ¿e ubytki i przyrosty retencji odp³ywowej s¹ proporcjonalne do zmian
retencji profili. Tym samym zmianom retencji odp³ywowej odpowiadaj¹ stosunkowo niewielkie zmiany zapasów wody w warstwie 010 cm, nieco wiêksze  w warstwach 030 cm i 050 cm, a najwiêksze  w warstwie 0100 cm.
Ze wzglêdu na stosunkowo wysokie wspó³czynniki determinacji (0,760,80)
mo¿na przyj¹æ, ¿e wiêkszoæ wariancji miêdzy analizowanymi zmiennymi
wyjaniona jest przez regresjê. Zatem mo¿na wnioskowaæ, ¿e zmiany retencji
odp³ywowej zlewni s¹ na ogó³ synchroniczne ze zmianami retencji profili.
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Ryc. 5. Rytm zmian opadów, stanów wód podziemnych i przep³ywów w zlewni £asicy
w latach 19952004

Obserwuje siê pewien rozrzut punktów wokó³ krzywej regresji, st¹d jednoznacznoæ tej zale¿noci nie jest zupe³na. Przyczyn¹ mo¿e byæ histereza wodna gleb, wystêpuj¹ca w procesach wysychania i nawil¿ania gleb.
Przedstawione zale¿noci prezentuj¹ wp³yw stanu retencji profili na wielkoæ odp³ywowej retencji zlewni. Stan retencji profili mo¿na uznaæ za wskanik aktualnego stanu retencji odp³ywowej zlewni.
Dynamika wód podziemnych i odp³ywu podziemnego
Na ryc. 5 przedstawiono rytm zmian opadów, stanów wód podziemnych
i przep³ywu w analizowanej zlewni w dziesiêcioleciu 19952004. Rytm zasilania zlewni opadem reprezentuj¹ miesiêczne sumy opadów. Najwy¿sze miesiêczne sumy opadów wyst¹pi³y w lipcu 1997 r. W pozosta³ych latach  w miesi¹cach letnich  sumy opadów s¹ równie¿ stosunkowo wysokie. Najni¿sze
miesiêczne sumy opadów wystêpuj¹ jesieni¹  od wrzenia do listopada, ale
równie¿ zdarzaj¹ siê w innych miesi¹cach. Okresy opadowe i bezopadowe
kszta³tuj¹ zmienne w czasie stany retencji podziemnej. Do rytmu zmian retencji glebowej, przedstawionego wczeniej, nawi¹zuje rytm zmian poziomu
wód podziemnych. P³ytkie wody podziemne reaguj¹ szybko na intensywne
zasilanie b¹d jego brak, czego skutkiem jest zmienny w czasie stan wód podziemnych. Cech¹ charakterystyczn¹ jest wystêpowanie wysokich stanów wód
podziemnych w okresie miesiêcy wiosennych oraz najni¿szych stanów  ni¿ó-
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Ryc. 6. Miesiêczne wspó³czynniki uwilgotnienia, stanów wód podziemnych i przep³ywu
w zlewni £asicy, jako stosunek wartoci redniej miesiêcznej z wielolecia do wartoci redniej rocznej

wek wód podziemnych  zaznaczaj¹cych siê w okresie miesiêcy letnich i niekiedy trwaj¹cych a¿ do jesieni. Wyj¹tkiem jest rok 1997, kiedy intensywne
opady letnie spowodowa³y wysoki stan wód podziemnych i ekstremalnie wysokie przep³ywy. Sk³adowa podziemna odp³ywu rzecznego wynosi w poszczególnych latach 9598% (Somorowska 2006a), zatem mo¿na w przybli¿eniu
przyj¹æ, ¿e przep³yw ca³kowity reprezentuje odp³yw podziemny. W pozosta³ych latach rytm przep³ywów powtarza siê; po wysokich przep³ywach w miesi¹cach wiosennych nastêpuje stopniowy ich spadek, który zaznacza siê wyran¹ ni¿ówk¹ w okresie lata i czasami wczesnej jesieni. Ustrój hydrologiczny £asicy mo¿na uznaæ jako ustrój nie¿ny silnie wykszta³cony, bowiem redni przep³yw miesi¹ca wiosennego (marca) wynosi oko³o 200 % redniego przep³ywu rocznego (ryc. 6). Przep³ywy dobowe £asicy w wieloleciu 1995-2004
waha³y siê w zakresie od 0,01 m3·s-1 do 7,45 m3·s-1.
Przebieg miesiêcznych wspó³czynników stanów wód podziemnych i przep³ywu, przedstawiony na ryc. 6, nawi¹zuje bezporednio do rytmu uwilgotnienia. Maksimum miesiêcznych wspó³czynników uwilgotnienia, stanów wód
podziemnych i przep³ywu wystêpuje w marcu, natomiast minimum  we wrzeniu.
Podsumowanie i wnioski
Stan uwilgotnienia gleb w nizinnej zlewni £asicy, rozpoznany na podstawie pomiarów wilgotnoci in-situ metod¹ reflektometryczn¹, charakteryzuje
siê znaczn¹ zmiennoci¹ czasow¹. Ró¿nice w retencji profili glebowych (ubytki i przyrosty zapasów wody) skorelowano z dynamiczn¹ odp³ywow¹ retencj¹
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zlewni. Uzyskane wyniki wiadcz¹ o tym, ¿e reakcja wód podziemnych, tworz¹cych dynamiczn¹ odp³ywow¹ retencjê zlewni, jest wzglêdnie synchroniczna ze zmianami uwilgotnienia strefy aeracji. Wykazano, ¿e w normalnym
roku hydrologicznym wystêpuje wyrane nastêpstwo wysokich i niskich stanów uwilgotnienia strefy aeracji, wzglêdnie synchronicznych ze stanami p³ytkich wód podziemnych i przep³ywami.
Istotna wydaje siê kontynuacja prac nad retencj¹ podziemn¹ zlewni z wykorzystaniem danych z pomiarów in-situ oraz danych teledetekcyjnych o mniejszej rozdzielczoci przestrzennej, lecz wiêkszej czêstoci czasowej.
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Cykle socjohydrologiczne aglomeracji lubelskiej
i ich oddzia³ywanie na przep³ywy Bystrzycy

Sociohydrological cycles of the Lublin agglomeration and their influence on the Bystrzyca river
discharges

ABSTRACT: Paper presents sociohydrological cycles of the Lublin agglomeration, characterized by changes of the sewages inflow to the sewage
treatment plant. Capacity of sewages inflowing to the sewage treatment
plant is equal to the amount of water taken for the consumption, economic,
and industrial purposes, modified by type of the sewage systems. Amounts
of inflowing sewages show changes in the diurnal, weekly, annual and
holiday cycles. Drop of water from the sewage treatment plant influences
the natural regime of river discharges; increasing drop from the treatment
plant corresponds to increased Bystrzyca river discharges during the periods
without surface runoff.
S£OWA KLUCZOWE: przep³ywy rzeki, zrzuty wód pociekowych, cykle socjohydrologiczne.
KEY WORDS: discharges of river, sewage drop, sociohydrological cycles.

Wprowadzenie
Urbanizacja jest obok industrializacji g³ównym czynnikiem warunkuj¹cym przekszta³cenia stosunków wodnych (Hall 1984). Intensyfikacja zabudowy powoduje wzrost natê¿enia sp³ywu powierzchniowego i w znacznym stopniu zmniejszenie infiltracji wód do zasobów podziemnych. Przekszta³cenie 20%
naturalnych powierzchni zlewni mo¿e spowodowaæ podwojenie natê¿enia odp³ywu z tego obszaru (Hydrological... 1974). Równie wa¿ne jest oddzia³ywanie na przep³ywy rzek, które niejednokrotnie s¹ odbiornikami cieków i wód
pociekowych z obszarów miejskich.
W pracy przedstawiono wp³yw zrzutu wód z lubelskiej Komunalnej Oczyszczalni cieków Hajdów na przep³ywy Bystrzycy. Praca oczyszczalni polega
na zasadzie równych iloci cieków dop³ywaj¹cych i wód odp³ywaj¹cych, st¹d
badania oparto na analizie hydrologicznej i statystycznej dostêpnych danych
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opisuj¹cych godzinowe iloci cieków dop³ywaj¹cych do obiektu. Na podstawie stanów wody opracowano godzinowe wielkoci przep³ywów Bystrzycy
w profilu Sobianowice, a dodatkowo w celu weryfikacji (wykluczenie zdarzeñ
z górnej czêci zlewni) dane dla profilu Lublin Wrotków powy¿ej zwartego
kompleksu miejskiego. Powy¿sze dane zgromadzono dla wielolecia 19962002.
Specyfika systemu kanalizacyjnego  odprowadzanie cieków z Lublina, ale
i pobliskich: widnika oraz Wólki Lubelskiej do jednej oczyszczalni wymusi³o
w³¹czenie tych miejscowoci do aglomeracji lubelskiej.

Ryc. 1. Dorzecze Bystrzycy; 1. miejsce zrzutu wód pociekowych z oczyszczalni, 2. rzeki,
3. wodowskazy, 4. dzia³ wodny

Cykle socjohydrologiczne aglomeracji lubelskiej i ich oddzia³ywanie...

489

Gospodarka wodno-ciekowa Lublina
Bystrzyca, nad któr¹ po³o¿ony jest Lublin, jest lewostronnym dop³ywem
Wieprza, o d³ugoci 70,3 km. redni przep³yw rzeki w profilu w zamykaj¹cym
zlewniê o powierzchni 1265 km2 wynosi oko³o 5 m3 ·s-1. W badanym okresie,
charakteryzuj¹cym siê zwiêkszonym zasilaniem atmosferycznym, przep³yw
wynosi³ 6,13 m3·s-1. Najwy¿sze przep³ywy pojawiaj¹ siê najczêciej wiosn¹
i w miesi¹cach letnich. Ta specyfika jest uwarunkowana szybkim topnieniem
pokrywy nie¿nej i zasilaniem ze sp³ywu powierzchniowego oraz w przypadku letnich wezbrañ  charakterem opadów, najczêciej burzowych o du¿ym
natê¿eniu i krótkim czasie trwania. Wartoci ekstremalne podczas wezbrañ
s¹ wynikiem przede wszystkim sp³ywu powierzchniowego z obszaru Lublina
i krótkiego czasu przemieszczania siê wody kolektorami burzowymi oraz systemem kanalizacji sanitarnej miasta. Rzeka zasilana jest przez liczne ród³a
(ponad 300 wyp³ywów w dorzeczu), z których najwiêksze przekraczaj¹ 70 dm3·s-1.
Bystrzyca odwadnia tereny zró¿nicowane pod wzglêdem dzia³alnoci cz³owieka. Górna i rodkowa czêæ dorzecza to tereny typowo rolnicze, ale najwiêkszy wp³yw na re¿im rzeki ma dolna czêæ dorzecza, w której po³o¿ony jest
Lublin (ryc. 1).
Lublin jest najwiêkszym miastem we wschodniej Polsce i w prawostronnej
zlewni Wis³y. Wraz z pobliskim widnikiem tworzy aglomeracjê lubelsk¹ z liczb¹ ludnoci przekraczaj¹c¹ 400 tysiêcy. Nale¿y do miast o d³ugiej tradycji
(prawa miejskie uzyskane w XIV wieku), tak¿e gospodarki wodnej. Po³o¿enie
miasta jest zwi¹zane z wod¹, a cilej z rzekami: Bystrzyc¹, Czechówk¹ i Czerniejówk¹ (ryc. 1), w wid³ach tych rzek odnajdowane s¹ najstarsze lady osadnictwa.
Szybki rozwój miasta w drugiej po³owie XX wieku spowodowa³ zwiêkszenie zapotrzebowania na wodê, obserwowane do lat 80. Od lat 90. notowany
jest spadek zu¿ycia wody i dop³ywu cieków do oczyszczalni. Przyczyn¹ tego
zjawiska jest zamykanie kolejnych zak³adów przemys³owych, opomiarowanie gospodarstw domowych, mniejsze straty przesy³owe oraz wykorzystanie
wodooszczêdnych urz¹dzeñ. W chwili obecnej zaopatrzenie Lublina w wodê
realizuje siê przy wykorzystaniu wód podziemnych piêtra kredowego, eksploatowanych w 9 ujêciach, z których korzysta 355 tysiêcy mieszkañców.
cieki odprowadzane s¹ systemem kanalizacji rozdzielczej i mieszanej.
cieki bytowo-gospodarcze przesy³ane s¹ kolektorami do oczyszczalni w Hajdowie, a wody opadowe sp³ywaj¹ce z obszaru miasta trafiaj¹ do kana³ów
deszczowych i poprzez nie do odbiorników  rzek Bystrzycy, Czechówki i Czerniejówki. Obserwacje iloci cieków dop³ywaj¹cych do Hajdowa podczas opadów wykaza³y, ¿e wraz ze ciekami dop³ywaj¹ wody opadowe. Przyczyn¹ takiej sytuacji jest nieszczelna kanalizacja burzowa i sanitarna oraz brak kanalizacji burzowej w niektórych dzielnicach miasta.
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Cykle socjohydrologiczne aglomeracji lubelskiej
Iloæ cieków dop³ywaj¹cych z aglomeracji lubelskiej do oczyszczalni w Hajdowie jest uzale¿niona od poboru i zu¿ycia wody przez jej mieszkañców i zmienia siê w zale¿noci od wieku konsumentów, ich przyzwyczajeñ, rodzaju wykonywanej pracy, sposobu spêdzania wolnego czasu.
Termin zagadnienie socjohydrologiczne wykorzystany jest przy analizie
iloci cieków dop³ywaj¹cych do oczyszczalni z kanalizacji rozdzielczej. Okrelenie to zastosowa³ Thirriot (1993) przy ocenie iloci cieków dop³ywaj¹cych
do oczyszczalni w Pary¿u i w Tuluzie. Opisywa³ w ten sposób powtarzaj¹ce
siê zmiany dobowe, tygodniowe i roczne w dop³ywie cieków do zak³adu oczyszczania. Przy analizie dop³ywu cieków do oczyszczalni w Hajdowie przyjêto
termin cykl socjohydrologiczny. Iloci dop³ywaj¹cych cieków wykazuj¹ wahania w cyklu dobowym, tygodniowym, rocznym, jak i cyklu wi¹tecznym,
który obejmuje wiêta oraz dni wolne od pracy, które w warunkach polskich
charakteryzuj¹ siê specyficznymi cechami poboru wody i zrzutu cieków.
rednio do oczyszczalni lubelskiej dop³ywa oko³o 1 m3·s-1 cieków bytowo-gospodarczych i czêciowo opadowych, co daje w ci¹gu doby 86 400 m3. Rytm
zmian dop³ywu cieków do Hajdowa jest wyznacznikiem rytmu funkcjonowania aglomeracji. Wszystkie czynnoci bytowe i zwi¹zany z nimi pobór wody
oraz pora wykonywania tych czynnoci odzwierciedlaj¹ iloci dop³ywaj¹cych
cieków i ich czas dotarcia do oczyszczalni.
W przypadku cyklu dobowego najni¿sze sp³ywy wody s¹ w godzinach nocnych, kiedy wiêkszoæ mieszkañców przeznacza te godziny na sen. Aktywnoæ rozpoczyna siê w godzinach porannych i zwi¹zana jest z czynnociami
przygotowywania siê do wyjcia z domu do pracy, szko³y; drugi termin wy¿szych poborów wody to godziny pónopopo³udniowe i wieczorne, którym to
porom towarzysz¹ czynnoci przygotowywania posi³ków, k¹pieli, prania, co
jest czytelne w iloci przep³ywaj¹cych cieków. Od pó³nocy rejestrowany jest
stopniowy spadek iloci cieków dop³ywaj¹cych do oczyszczalni, co jest konsekwencj¹ coraz ni¿szych poborów wody w godzinach pónowieczornych i nocnych. Oko³o godziny 5 notowane jest minimum przep³ywu cieków, rednio
oko³o 0,5 m3·s-1, przy czym niskie wartoci wystêpuj¹ w godzinach 36. Od
godziny 7 notowany jest wzrost dop³ywu cieków i w godzinach 1012, rzadziej do 14 notowane jest maksimum  oko³o 1,2 m3·s-1. Wczesnym popo³udniem iloci dop³ywaj¹cych cieków stopniowo i nieznacznie malej¹, aby w godzinach popo³udniowych ponownie wzrosn¹æ, a oko³o godziny 2023 osi¹gn¹æ
drugie maksimum. Taki cykl widoczny jest we wszystkich dniach roku, kiedy
dop³yw cieków do oczyszczalni nie jest zaburzony wyst¹pieniem opadów.
W specyficznych przypadkach godziny wystêpowania najni¿szych i najwy¿szych przep³ywów cieków mog¹ byæ przesuniête, jednak¿e uk³ad: jedno minimum i dwa maksima jest zachowany (ryc. 2A).
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Cykl tygodniowy wykazuje wiêksze zró¿nicowanie. Wród dni tygodnia
najni¿szymi dop³ywami charakteryzuj¹ siê niedziele (ryc. 2B). Analiza dop³ywu cieków w latach 19962002 wykaza³a, ¿e w niedziele rednie przep³ywy
cieków s¹ o oko³o 7,5% ni¿sze w porównaniu do pozosta³ych dni tygodnia, o
9% mniejsze ni¿ we rody i o 6,8% ni¿ w soboty. Sytuacja ta jest wynikiem
polskiej tradycji i przekonañ religijnych, poniewa¿ niedziela jest dniem wolnym od pracy, równie¿ w wiêkszoci gospodarstw domowych. Jednoczenie
widoczne jest przesuniêcie porannych maksimów o oko³o 2 godziny ku godzinom po³udniowym, a maksimum popo³udniowe bardzo czêsto nie jest tak
wyrane, jednak zaznacza siê w cyklu doby.
We Francji niedziele charakteryzuj¹ siê podwy¿szonymi ilociami odprowadzanych cieków, np. Rambaud (Thirriot 1993) podaje, i¿ w niedziele dop³yw cieków by³ prawie dwukrotnie wy¿szy ni¿ w soboty. Ciekawy jest fakt,
i¿ notowano wysokie wartoci produkowanych cieków równie¿ we rody 
podobnie jak w Polsce. Wysokie wartoci dop³ywu cieków do oczyszczalni
charakteryzuj¹ równie¿ wtorki. W latach 19962002 rednie przep³ywy dobowe w tych dniach wynosi³y odpowiednio 0,972 i 0,976 m3·s-1, podczas gdy
w niedziele 0,888 m3·s-1. Pomimo i¿ sobotom nie odpowiada wysoki redni dop³yw cieków do Hajdowa, dzieñ ten jest specyficzny ze wzglêdu na przesuniêcie drugiego maksimum ku póniejszym godzinom. Doæ niskie wartoci
dop³ywu cieków notowane s¹ w poniedzia³ki.

Ryc. 2. Dop³ywy cieków [m3·s-1] do oczyszczalni w Hajdowie w cyklach: A. dobowym (wartoci
godzinowe w wybranych terminach), B. tygodniowym (redni dop³yw cieków w poszczególnych dniach tygodnia w latach 1996 2002), C. wi¹tecznym (wartoci godzinowe w wybranych terminach), D. rocznym (rednie dobowe w latach 19962002)
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W rytmie odprowadzania cieków wyranie zaznaczaj¹ siê wiêta, zw³aszcza Wigilia, kiedy to do póna rejestrowany jest doæ wysoki dop³yw cieków,
co wi¹¿e siê z przygotowaniami do wi¹t oraz niski pobór wody i produkcja
cieków w dniach nastêpnych (ryc. 2C). Cykl wi¹teczny zauwa¿alny jest
równie¿ 31 grudnia i w wiêta Wielkiej Nocy. Ni¿sze wartoci dop³ywu cieków s¹ widoczne zarówno w wartociach godzinowych (ryc. 2C), jak i rednich dobowych (ryc. 2D).
Urednione iloci dop³ywaj¹cych cieków do oczyszczalni w Hajdowie w latach 19962002 wskazuj¹ na pewne prawid³owoci wynikaj¹ce z omówionych
wczeniej cykli socjohydrologicznych (ryc. 2D). Wyranie widoczne s¹ fluktuacje dop³ywu cieków w cyklach tygodniowych, jakkolwiek s¹ one zaburzone
w miesi¹cach wiosennych  marcu i kwietniu, jak równie¿ letnich  czerwcu,
lipcu oraz sierpniu, kiedy notowane s¹ dni z wiêkszymi dop³ywami cieków.
Stan ten nie jest spowodowany wiêkszym zu¿yciem wody, ale specyfik¹ rozdzielczej i mieszanej sieci kanalizacyjnej aglomeracji lubelskiej oraz dop³ywem do oczyszczalni wód roztopowych i opadowych. Pomimo zwiêkszonych
dobowych iloci cieków dop³ywaj¹cych do Hajdowa, latem zauwa¿alna jest
ogólnie tendencja malej¹ca, co jest wynikiem mniejszej liczby ludnoci w Lublinie w czasie wakacji. Nie tylko stali mieszkañcy wyje¿d¿aj¹ poza miasto,
ale przede wszystkim studenci, którzy w Lublinie stanowi¹ znacz¹c¹ czêæ
ludnoci.
Zmiany przep³ywów Bystrzycy spowodowane zrzutami wód
z oczyszczalni
O iloci niesionej wody decyduj¹ warunki w górnej czêci zlewni, ale najwiêkszy wp³yw ma zlewnia miejska oraz zrzuty wód pociekowych. Analiza
godzinowych przep³ywów Bystrzycy poni¿ej miasta wykaza³a cis³y zwi¹zek
zmian przep³ywów rzeki z wahaniami zrzucanych wód z Hajdowa.
W ci¹gu doby iloæ wody przep³ywaj¹cej w dolnej Bystrzycy znacznie siê
zmienia. Rozk³ad przep³ywów godzinowych rzeki w Sobianowicach charakteryzuje siê rytmem dobowym, powtarzaj¹cym siê niemal ka¿dego dnia (ryc.3).
Najni¿sze przep³ywy rejestrowane s¹ w godzinach oko³opo³udniowych, najczêciej z minimum o godzinie 12. Od godziny 14 przep³ywy zwiêkszaj¹ siê
i oko³o 2122 osi¹gaj¹ najwy¿sze wartoci. Bardzo czêsto zdarza siê, ¿e najwy¿szy przep³yw rejestrowany jest w godzinach nocnych (oko³o pó³nocy) lub
wczesnoporannych (godzina 23 rano). Charakterystyczne równie¿ jest to, i¿
najwy¿sze przep³ywy godzinowe w ci¹gu doby mog¹ trwaæ przez wiele godzin,
np. od pó³nocy do godziny 45, np. 1 grudnia 2000 roku (ryc. 3).
Opisany powy¿ej rytm przep³ywów Bystrzycy charakterystyczny jest dla
okresów bezdeszczowych i bez sp³ywu powierzchniowego (np. podczas rozto-
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pów). Zmiany przep³ywów w ci¹gu doby wynikaj¹ przede wszystkim ze zrzutu wód pociekowych z oczyszczalni cieków w Hajdowie, po³o¿onej 11,4 km
powy¿ej profilu wodowskazowego w Sobianowicach. Rytm funkcjonowania
mieszkañców Lublina w ci¹gu doby oraz sposób dzia³ania samej oczyszczalni
wp³ywaj¹ znacz¹co na przep³ywy Bystrzycy.
Porównuj¹c przebieg wykresów opisuj¹cych godzinowe przep³ywy Bystrzycy
oraz godzinowe wartoci dop³ywu cieków do oczyszczalni, zauwa¿a siê wyrane przesuniêcie skrajnych wartoci. Odleg³oæ czasowa wynosi oko³o 68
godzin w warunkach niezak³óconych wystêpowaniem opadów czy roztopów.
Jest to czas potrzebny do przemieszczenia siê zwiêkszaj¹cych siê lub malej¹cych iloci wód pociekowych od punktu zrzutu w Hajdowie do profilu wodowskazowego. Na rycinie 3 przedstawiono zmiany przep³ywów Bystrzycy oraz
cieków w ci¹gu doby w wybranym terminie (1 grudnia 2000), maksymalne
przep³ywy pojawiaj¹ siê w Sobianowicach po oko³o 6 godzinach od chwili zrzutu
wód pociekowych w Hajdowie (ryc. 3).

Ryc. 3. Godzinowe dop³ywy cieków do oczyszczalni oraz przep³ywy Bystrzycy w Sobianowicach [m3·s-1] w ci¹gu doby (1 grudnia 2000)

Dla ¿ycia biologicznego rzeki bêd¹cej odbiornikiem wód pociekowych lub
cieków wa¿ny jest udzia³ tych wód w przep³ywach. W przypadku Bystrzycy
jest to uzale¿nione przede wszystkim od przep³ywów samej rzeki. Udzia³ wód
pociekowych w rednich przep³ywach Bystrzycy wynosi oko³o 20% (Michalczyk i in. 1983), w przypadku najni¿szych przep³ywów siêga 38% (19911995),
a nawet 40% (Michalczyk 1997; Piszcz 2004), co nie jest bez znaczenia dla
ekosystemu rzeki.
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Podsumowanie
Podczas okresów bez sp³ywu powierzchniowego przep³ywy Bystrzycy poni¿ej Lublina kszta³towane s¹ przede wszystkim przez zrzuty wód pociekowych z oczyszczalni w Hajdowie, które zaburzaj¹ jej naturalny re¿im. Okrelone na podstawie iloci dop³ywaj¹cych cieków do oczyszczalni cykle socjohydrologiczne: dobowy, tygodniowy, wi¹teczny oraz roczny odzwierciedlaj¹
zmiany przep³ywów rzeki. Zw³aszcza cykl socjohydrologiczny dobowy jest czytelny w zmianach przep³ywów Bystrzycy: wzrostowi iloci zrzucanych cieków towarzysz¹ zwiêkszone przep³ywy rzeki.
Rytm dop³ywu cieków w cyklu dobowym do Hajdowa zostaje zaburzony
podczas okresów ze sp³ywem powierzchniowym: podczas roztopów oraz opadów. Udzia³ wód pociekowych w rednich przep³ywach Bystrzycy wynosi oko³o
20%, w przypadku najni¿szych przep³ywów udzia³ ten mo¿e siêgaæ nawet 40%.
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Melioracje torfowisk wysokich i przejciowych
jako czynnik zmian obiegu wody na Pojezierzu
Kaszubskim
Melioration of high and transitional moors as the factor of water discharge changes in the
Kashubian Lakeland

ABSTRACT: The article presents influence on catchment functioning caused
by melioration of highmoors and transitional moors located on morainic
plateau. The research shows significant changes in the structure of
hydrological elementary drainage basins. It can be assessed that areas with
periodical outflow increased due to the artificial dewatering about 30% (in
the whole drainage basin). These great changes caused increase of surface
outflow and its irregularity as well as decrease of retention in the morainic
plateau.
Those transformations caused significant changes in functioning of hydrochemical matter circulation. Surface waters form morainic plateau running
from numerous highmoors and transitional moors, in relation to the waters
from valley bottom, characterise in lower mineralization and concentration
of main ions as well as low pH and high content of humic acids. Artificial
connection of runoff from two different hydro-chemical areas enable periodical
inflow of acid waters from morainic plateau with low mineralization to the
valley of main stream.
S£OWA KLUCZOWE: melioracje, torfowiska, chemizm wód.
KEY WORDS: melioration, moor wetlands, water chemistry.

Wprowadzenie
Zmiany rodowiska przyrodniczego spowodowane melioracj¹ obszarów torfowiskowych s¹ obecnie doæ dobrze poznane. Przekszta³cenia tego rodzaju
s¹ bardzo powszechne w strefie m³odoglacjalnej, na obszarze Pojezierza Kaszubskiego. Jednak nieliczne jak dot¹d prace zwracaj¹ uwagê na spowodowane tym zmiany iloci i jakoci materii przenoszonej wod¹. Przekszta³cenia
tego rodzaju zosta³y zarejestrowane na obszarze badanej przez autora, repre-

496

Wojciech Staszek

zentatywnej dla centralnej czêci Pojezierza Kaszubskiego, zlewni rzeki Borucinki.
Okrelenie charakteru wodnego obiegu materii by³o mo¿liwe dziêki prowadzonym w latach 19992000 terenowym badaniom hydrograficznym i hydrochemicznym (Staszek 1999, 2005). W opracowaniu wykorzystano wyniki
76 analiz laboratoryjnych wód z obszaru badañ, pobieranych w nawi¹zaniu
do zmiennoci sezonowej cyklu hydrologicznego.
Sieæ hydrograficzna na obszarze badañ wykazuje szereg cech typowych
dla m³odoglacjalnych obszarów pojeziernych (Drwal i in. 1975). Sieæ sta³ego
odp³ywu obejmuje rzekê Borucinkê wraz z trzema niewielkimi dop³ywami.
Jej wystêpowanie ogranicza siê przestrzennie jedynie do wykorzystywanej
przez rzekê rynny glacjalnej oraz zwi¹zanych z ni¹ bocznych dolin erozyjnych. Na powierzchniach wysoczyznowych dominuj¹ zdecydowanie okresowe
formy odp³ywu. S¹ one zasilane z licznych bagien zwi¹zanych z lokalnymi,
przypowierzchniowymi wodami podziemnymi. Czêæ bagien stanowi¹ torfowiska wysokie i przejciowe, zasilane opadami atmosferycznymi i wodami
p³ytkiego kr¹¿enia, czêæ za to torfowiska niskie, po³o¿one w dnie rynny i
dolin erozyjnych  zwi¹zane z drena¿em g³êbszych poziomów wodononych.
Licznie wystêpuj¹ tak¿e obszary endoreiczne. S¹ to g³ównie obszary bezodp³ywowe typu ewapotranspiracyjnego (ryc. 1).
Przekszta³cenia funkcjonowania odp³ywu powierzchniowego
Pocz¹tek melioracji torfowisk w rejonie prowadzonych badañ datowaæ
mo¿na na pierwsz¹ po³owê XIX w. (Herbich 1982). Ostatnie intensywne prace melioracyjne mia³y miejsce na prze³omie lat 60. i 70. (Lange i in. 1996).
W latach 20002001 obserwowano jedynie, prowadzone na niewielk¹ skalê,
prace konserwacyjne i udra¿niaj¹ce istniej¹c¹ sieæ rowów melioracyjnych.
Gêst¹ sieci¹ melioracyjn¹ zdrenowane zosta³y zw³aszcza obszary torfowisk
niskich w dnie doliny rynnowej. Przeprowadzone badania wskazuj¹ jednak
na to, ¿e bardziej wyrazisty wp³yw na zmiany funkcjonowania wodnego obiegu materii mia³y zabiegi melioracyjne przeprowadzone na obszarach przyleg³ych wysoczyzn, przeprowadzone g³ównie na obszarach wystêpowania torfowisk wysokich i przejciowych. Bezporednim efektem odwodnieñ tych torfowisk by³y przekszta³cenia istniej¹cej sieci hydrograficznej. Powstanie sztucznych rowów umo¿liwiaj¹cych odwodnienie zamkniêtych dot¹d, endoreicznych
niecek wysoczyznowych, spowodowa³o zmianê obszarów pierwotnie bezodp³ywowych w obszary egzoreiczne.
Skutkiem tego by³ bardzo znacz¹cy przyrost powierzchni zlewni elementarnych o zorganizowanym odp³ywie powierzchniowym. Charakterystyczn¹
cech¹ przekszta³conych w ten sposób, pierwotnie bezodp³ywowych zlewni jest
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Ryc. 1. Zmiany struktury hydrograficznej w zlewni Borucinki spowodowane odwodnieniem torfowisk wysoczyznowych; Typy zlewni elementarnych: 1  bezodp³ywowe ewapotranspiracyjne, 2  okresowo odp³ywowe, 3  okresowo odp³ywowe, w³¹czone do odp³ywu
przez zabiegi melioracyjne, 4  zlewnie bezodp³ywowe ch³onne; 5  g³ówne odcinki sztucznych kana³ów odwadniaj¹cych, 6  jeziora, cieki sta³e i okresowe, 7  dzia³ wodny zlewni
Borucinki
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okresowoæ zjawiska odwodnienia powierzchniowego. Zachodzi ono podczas
wysokich stanów wód w miesi¹cach zimowo-wiosennych, w pozosta³ym okresie obszary te pozostaj¹ bez powierzchniowego odp³ywu. Okres wystêpowania i czas trwania odp³ywu jest uzale¿niony od przebiegu zjawisk hydrometeorologicznych i wystêpuje najczêciej w miesi¹cach od lutego do maja, aczkolwiek obserwowany by³ równie¿ w miesi¹cach od grudnia do stycznia. Nale¿y
szacowaæ, ¿e udzia³ zlewni tego typu na obszarze badañ zwiêkszy³ siê a¿
o 9,09 km2, co stanowi blisko 29% ca³kowitej powierzchni badanej zlewni. Aktualnie ten typ zlewni (okresowo odp³ywowe) zdecydowanie dominuje na rozpatrywanym obszarze (ryc. 2).

Ryc. 2. Zmiany powierzchni typów hydrologicznych zlewni elementarnych; Typy zlewni
elementarnych: A  z odp³ywem sta³ym, B  bezodp³ywowe ewapotranspiracyjne, C  okresowo odp³ywowe, D  bezodp³ywowe ch³onne

Prace melioracyjne spowodowa³y równie¿ ogólne zwiêkszenie dro¿noci sieci
hydrograficznej i zdolnoci drenuj¹cej ca³ego systemu (Lange i in. 1996). Przekszta³cenia te maj¹ oczywisty wp³yw na funkcjonowanie odp³ywu powierzchniowego. W³¹czenie tak du¿ych, w skali badanej zlewni, powierzchni bezodp³ywowych do odwodnienia powierzchniowego spowodowa³o:
 zwiêkszenie odp³ywu powierzchniowego;
 wzrost nierównomiernoci odp³ywu wywo³any okresowym funkcjonowaniem tych zlewni;
 znaczne zmniejszenie retencyjnoci obszarów wysoczyznowych.
Zmiany obiegu hydrochemicznego
Nie mniej istotny jest wp³yw omawianych przekszta³ceñ na zmiany jakociowe wód powierzchniowych wystêpuj¹cych w zlewni. Przeprowadzone analizy wykaza³y bardzo wyrane zró¿nicowanie w³aciwoci wód powierzchnio-
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wych pomiêdzy obszarami zlewni bezodp³ywowych i okresowo odp³ywowych
na wysoczynie a zlewniami stale odwadnianymi zwi¹zanymi z dolin¹ rynnow¹ (ryc. 3, tab. 1).

Ryc. 3. Porównanie rednich stê¿eñ g³ównych jonów w wodach powierzchniowych
obszarów wysoczyznowych (A) i doliny rynnowej (B)

Wody powierzchniowe w dnie doliny Borucinki, niezale¿nie od sezonowych
zmian koncentracji poszczególnych sk³adników wywo³anych naturalnym cyklem hydrologicznym zlewni i warunkami hydrometeorologicznymi, wykazuj¹ znacznie wy¿sz¹ mineralizacjê (przewodnoæ elektrolityczna  rednio
286,7 m S·cm-1). Zwracaj¹ uwagê tak¿e wysokie zawartoci jonów wodorowêglanowych, siarczanowych, wapniowych i magnezowych, których koncentracja jest zwi¹zana z d³u¿szym cyklem kr¹¿enia wody w zlewni. Pod wzglêdem
sk³adu jonowego wszystkie próby wody z tego obszaru zaliczaj¹ siê do klasy
wodorowêglanowo-wapniowej (tab. 1).
Wody pochodz¹ce z obszarów wysoczyznowych cechuj¹ siê znacznie ni¿sz¹
mineralizacj¹; jej wartoci rednie s¹ ni¿sze blisko 6-krotnie od redniej mineralizacji wód na obszarze doliny (tab. 1).
Wody wystêpuj¹ce na wysoczynie odznaczaj¹ siê wzglêdnie wysok¹ zawartoci¹ chlorków, sodu i potasu (ryc. 3). S¹ to substancje ³atwo ³ugowane
ze zlewni ju¿ w pocz¹tkowej fazie obiegu wody. Dlatego te¿ du¿a czêæ przebadanych prób zalicza³a siê do hydrochemicznej klasy wodorowêglanowo-chlorkowo-wapniowej. Charakterystyczn¹ cech¹ wód wysoczyznowych, zwi¹zan¹
z pochodzeniem ze zmeliorowanych obszarów torfowisk wysokich i przejciowych, jest du¿a zawartoæ kwasów humusowych nadaj¹cych im wyrane brunatne lub ¿ó³tobrunatne zabarwienie.
W wyniku melioracji torfowisk wysoczyznowych i opisanych ju¿ uprzednio
zmian sieci zorganizowanego odwodnienia powierzchniowego dosz³o zatem
do sztucznego powi¹zania obszarów o zupe³nie odmiennym charakterze hydrochemicznym. Konsekwencjami tych zmian s¹:
 wyrane obni¿enie mineralizacji i zawartoci wiêkszoci mineralnych
substancji rozpuszczonych w ciekach sta³ych w okresie funkcjonowania okresowej sieci dop³ywów z wysoczyzny;

Wysoczyznowy

Dolinny

pH

5,6
0,6
5,3÷5,8
4,3÷6,7
4,0
6,7
7,2
0,5
7,1÷7,4
6,3÷8,1
6,3
8,1

Typ hydrochemiczny

rednia
Odchyl. standard.
Przedzia³ ufnoci
Zakres t³a
Minimum
Maksimum
rednia
Odchyl. standard.
Przedzia³ ufnoci
Zakres t³a
Minimum
Maksimum

SEC
[mS·cm-1]
55,4
18,8
48,3÷62,4
24,0÷87,0
15,0
89,0
286,7
77,0
261,3÷312,02,4
158,0÷407,0
117,0
419,0
18,9
7,3
16,2÷21,7
9,2÷30,5
3,1
39,7
150,0
48,7
134,0÷166,08
67,1÷244,1
67,1
250,2

HCO35,7
1,9
5,0÷6,4
2,5÷8,0
1,2
10,0
7,5
2,1
6,8÷8,2
4,0÷11,5
4,0
11,5

Cl-

Na+
[mg ·dm -3]
4,3
2,6
3,6
0,9
3,0÷5,7
2,3÷2,9
1,0÷12,0
1,4÷4,6
1,0
0,9
13,0
5,0
20,9
4,6
8,2
1,1
18,2÷23,6
4,3÷5,0
6,0÷35,0 2,5÷7,16
5,0
2,5
43,0
7,6

SO422,3
1,1
1,9÷2,7
0,7÷4,0
0,4
4,8
2,0
1,3
1,6÷2,4
0,5÷4,9
0,3
6,5

K+

Ca2+
6,2
2,9
5,1÷7,3
1,6÷11,7
0,9
12,1
45,3
16,3
39,9÷50,6
19,7÷76,8
19,7
76,9

Tab. 1. Podstawowe statystyki hydrochemiczne wyró¿nionych typów wód powierzchniowych

1,0
0,4
0,9÷1,2
0,5÷1,7
0,2
2,0
4,1
1,8
3,5÷4,7
1,0÷7,0
0,9
7,6

Mg2+
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 zaburzenie równowagi w sk³adzie mineralnym wód;
 wyrany wzrost amplitudy wahañ sezonowych i rocznych zawartoci substancji rozpuszczonych w ciekach g³ównych;
 wprowadzenie do obiegu hydrologicznego ni¿szych partii zlewni znacznych iloci organicznych substancji humusowych.
Przemiany te s¹ najwyraniej widoczne w dolinach dop³ywów Borucinki,
rozcinaj¹cych powierzchniê wysoczyznow¹ i wprowadzaj¹cych wody z tych
terenów na obszar doliny rynnowej. Stanowi¹ one swoisty ³¹cznik umo¿liwiaj¹cy mieszanie siê dwóch ró¿nych typów wód. Z uwagi na niewielki zasób
autochtonicznych wód powierzchniowych, dop³yw niskozmineralizowanych
wód z wysoczyzn w³anie z tych zlewni elementarnych powoduje najistotniejsze zmiany jakociowe. Na obszarze doliny cieku g³ównego s¹ one ju¿ niwelowane przez intensywniejszy dop³yw wysokozmineralizowanych wód pochodz¹cych z zasilania podziemnego.
Negatywnym efektem tego stanu rzeczy jest wyprowadzanie materii organicznej  substancji humusowych zawartych w dystroficznych wodach torfowisk wysokich poza ich pierwotnie bezodp³ywowe zlewnie elementarne. Substancje humusowe maj¹ zdolnoæ wytr¹cania z CaCO3 i tworzenia odpornych
na biodegradacjê kompleksów z metalami dwu- i trójwartociowymi (Harvey
i in. 1983). Przenoszone do wód o odmiennym re¿imie hydrochemicznym powoduj¹ zmiany w³asnoci fizykochemicznych wód powierzchniowych i przyczyniaj¹ siê do wytr¹cania koagulatów mineralno-humusowych w jeziorach.
Proces ten prowadzi do eutrofizacji, szybkiego przyrostu osadów dennych silnie ch³on¹cych tlen i w efekcie  przyspieszonego zaniku zbiorników wodnych
(Lampert, Sommer 1996; Wojciechowski 1997; Anderson 1985). Procesy te
maj¹ znaczenie szczególnie na kontakcie wód kwanych, zasobnych w kwasy
humusowe z wodami zbiorników o wysokiej mineralizacji (Wojciechowski
1997). Sytuacja taka ma miejsce na badanym obszarze w przypadku jeziora
Glinno. Jezioro to charakteryzuje siê szybkim zanikiem, a w jego rejonie
i wzd³u¿ dolinny rynnowej stwierdzono wystêpowanie osadów jeziornych typu
gytii o du¿ej mi¹¿szoci, przekraczaj¹cej miejscami 10 m. Jedn¹ z przyczyn
intensywnej sedymentacji tych osadów mog¹ byæ opisywane powy¿ej procesy.
Wnioski
Sztuczna sieæ odwadniaj¹ca torfowiska wysokie i przejciowe na wysoczynie zmieni³a naturalny przebieg odwodnienia powierzchniowego w badanej
zlewni. Znacz¹cemu powiêkszeniu  o ok. 9 km2 (blisko 29% badanej powierzchni) uleg³ obszar zlewni objêtych okresowym odp³ywem powierzchniowym,
powsta³y z odwodnienia zlewni pierwotnie ca³kowicie bezodp³ywowych.
Na skutek tych przekszta³ceñ cech¹ charakterystyczn¹ badanego dorzecza sta³ siê okresowy charakter funkcjonowania odwodnienia zlewni wyso-
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czyznowych. Przyczyni³o siê to do zmiany pierwotnej struktury odp³ywu
i zwiêkszenia udzia³u kwanych, niskozmineralizowanych wód wysoczyznowych w kszta³towaniu w³asnoci hydrochemicznych wód powierzchniowych
w ni¿ej po³o¿onych zlewniach elementarnych systemu. Przy wyranym zró¿nicowaniu w³asnoci hydrochemicznych wód powierzchniowych efektem tego
jest nie tylko sezonowa zmiennoæ przep³ywu w ciekach, ale tak¿e zmiany
w³asnoci fizykochemicznych wód powierzchniowych sta³ej sieci odp³ywu. Polegaj¹ one g³ównie na obni¿eniu odczynu, mineralizacji ogólnej oraz zawartoci jonów Ca2+, Mg2+, HCO3-. Konsekwencjami tego s¹:
 okresowe zmiany hydrochemiczne wód prowadz¹ce czêsto do obni¿enia
ich jakoci;
 przyspieszenie eutrofizacji i zaniku jezior wskutek wype³nienia mis jeziornych osadami dennymi  g³ównie koloidalnymi zwi¹zkami kwasów humusowych;
 zwiêkszona mo¿liwoci migracji zanieczyszczeñ powierzchniowych do sta³ej sieci odp³ywu i do zlewni jeziornych.
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Wp³yw obwodnicy Trójmiasta na chemizm wód
powierzchniowych niewielkich zag³êbieñ
bezodp³ywowych

The impact of the Gdañsks ring road on the chemical compositon of the surface waters in small
outflowless pools

ABSTRACT: The article presents the results of researches on the influence
of the Gdañsk ring road functioning on the water chemistry of small
outflowless reservoirs situated within the forested area of the Gdañsk
Morainic Plateau. The basic properties of water, such as pH reaction,
electrolytic conductivity and major ionic content were analysed.
Very clear and significant differences were observed in the chemical
composition of the waters of outflowless reservoirs affected by road runoff.
The differences are demonstrated very clearly in the total mineralization of
waters, alkalization and considerably higher concentration of the most major
ions  Na+, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO42-, NO3-. Especially high chloride and sodium
content in the waters of these reservoirs confirm their important role in the
determination of the chemical composition of waters of the hydrographic
objects under study.
S£OWA KLUCZOWE: sp³ywy z dróg, obszary bezodp³ywowe, chemizm wód.
KEY WORDS: road runoff, outflowless areas, water chemistry.

Wprowadzenie
W ostatnich latach coraz wiêksz¹ uwagê zwraca siê na oddzia³ywanie powierzchniowych i liniowych róde³ zanieczyszczeñ na zmiany chemizmu wód.
Do grupy tej nale¿¹ trasy komunikacyjne, które mog¹ istotnie wp³ywaæ na
rodowisko wodne. Potwierdzi³y to badania sp³ywów deszczowych i roztopowych prowadzone w latach 90. ubieg³ego stulecia i póniejszych w Polsce
(Osmulska-Mróz, Sadkowski 1991; Osmulska-Mróz 1997; Polkowska i in.
2001), a tak¿e poza granicami kraju (Marsalek i in. 2003; Thunqvist 2003;
Westerlund i in. 2003). Skutki oddzia³ywañ sp³ywów z dróg na rodowisko
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wodne pozostaj¹ w cis³ym zwi¹zku z charakterem odbiornika do którego zostaj¹ odprowadzone. Szczególnie nara¿one i wra¿liwe na kumulacjê zanieczyszczeñ s¹ zbiorniki bezodp³ywowe, wystêpuj¹ce powszechnie w strefie krajobrazu m³odoglacjalnego.
Jak dot¹d brak jest syntetycznych opracowañ dotycz¹cych zmian re¿imu
hydrologicznego i hydrochemicznego tego rodzaju obiektów hydrograficznych.
W kontekcie planowanej znacz¹cej rozbudowy sieci tras komunikacyjnych 
w tym autostrad w Polsce, podjêcie badañ dotycz¹cych ich wp³ywu na funkcjonowanie obiegu hydrochemicznego obszarów bezodp³ywowych wydaje siê
szczególnie istotne.
Zakres i metody badañ
Jako powierzchniê badawcz¹ wybrano zalesiony fragment Wysoczyzny
Gdañskiej. Obszar badañ po³o¿ony jest w obrêbie falistej powierzchni wysoczyzny morenowej, cechuj¹cej siê w tym miejscu wystêpowaniem licznych oczek
wodnych i mokrade³. Przez obszar ten przebiega fragment drogi szybkiego
ruchu (Obwodnica Trójmiasta w ci¹gu drogi krajowej nr 6), cechuj¹cej siê
du¿ym natê¿eniem ruchu wynosz¹cym ok. 30 tys. pojazdów na dobê. Jest to
jednoczenie obszar po³o¿ony w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Programem badawczym objêto odcinek o d³ugoci 2,9 km od wêz³a
Wysoka do wêz³a Wielki Kack, w rejonie osady Go³êbiewo.
Próbki wód do badañ w³asnoci fizykochemicznych pobierano w punktach
stanowi¹cych zorganizowan¹ sieæ pomiarow¹ z³o¿on¹ z 3 próbników opadu
atmosferycznego (w tym opadu podokapowego), 3 punktów kontrolnych sp³ywu z dróg oraz 5 punktów opróbowania wód powierzchniowych. Badania wód
powierzchniowych odnosi³y siê do niewielkich, bezodp³ywowych zbiorników
wodnych i mokrade³, z których dwa znajduj¹ siê pod wp³ywem oddzia³ywania
sp³ywów z powierzchni obwodnicy (punkty Z1 i Z2), natomiast pozosta³e 3 zlokalizowane s¹ w oddaleniu od drogi i nie posiadaj¹ z ni¹ hydrologicznego
kontaktu (Z3, Z4, Z5).
Analizy w³asnoci hydrochemicznych przeprowadzono dla prób zebranych
w okresie styczeñgrudzieñ 2006. Próbki z obszarów bezodp³ywowych pobierane by³y co miesi¹c, z wy³¹czeniem miesiêcy zimowych (IIII) i lipca, z uwagi na g³êbokie zlodzenie lub zanik zwierciad³a wód powierzchniowych podczas suszy (VII 2006).
£¹cznie pobrano i poddano analizie 150 próbek. Oznaczenia laboratoryjne, wykonane w laboratorium Katedry Chemii Analitycznej Politechniki Gdañskiej, obejmowa³y zawartoci nastêpuj¹cych podstawowych jonów:
 anionów  Cl-, SO42-, NO3-,
 kationów  Ca2+, Mg2+, Na+, K+.
Bezporednio w terenie wykonywano pomiary odczynu i przewodnoci.
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Wyniki badañ
Niewielkie zbiorniki wodne wystêpuj¹ce na badanym obszarze i zwi¹zane
z nimi tereny bagienne cechuj¹ siê typowo ombrofiln¹ gospodark¹ wodn¹. Na
kszta³towanie siê sk³adu chemicznego ich wód wp³ywaj¹ zatem  w warunkach naturalnych  praktycznie jedynie wody opadowe. Z punktu widzenia
potrzeb realizacji za³o¿eñ badawczych konieczna jest tak¿e charakterystyka
w³asnoci opadu atmosferycznego.
Wody opadowe  opad otwarty i podokapowy w okresie badañ cechowa³ siê
nisk¹ przewodnoci¹ i kwanym odczynem oraz, co typowe dla wód opadowych, niewielk¹ zawartoci¹ podstawowych jonów.

Ryc. 1. rednie wartoci odczynu i przewodnoci elektrolitycznej; OP1  opad otwarty,
OP2  opad podokapowy, Sd  sp³ywy deszczowe, Sr  sp³ywy roztopowe
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Przewodnictwo elektrolityczne opadu otwartego w roku 2006 waha³o siê
w zakresie 879 mS·cm-1, wynosz¹c rednio 31,2 mS·cm-1. Odczyn opadu otwartego wynosi³ w tym okresie pH 5,2. Opad podokapowy wykazywa³ znacznie
wy¿sz¹ redni¹ wartoæ przewodnictwa, siêgaj¹c¹ 162,4 mS·cm-1 (ryc. 1). Obserwowana ró¿nica jest statystycznie istotna. Nie zaobserwowano natomiast
podobnej prawid³owoci w przypadku odczynu. Opad podokapowy wykazywa³ raz wy¿sze, innym razem ni¿sze jego wartoci w stosunku do opadu otwartego, wobec czego nie wykazano statystycznej istotnoci ró¿nic rednich wartoci odczynu.
Bardzo wysokimi wartociami analizowanych wskaników hydrochemicznych cechowa³y siê sp³ywy z drogi (ryc. 1). W okresie od stycznia do kwietnia
2006 r. sp³ywy, pochodz¹ce g³ównie z zaniku d³ugo zalegaj¹cej pokrywy nie¿nej, charakteryzowa³y siê bardzo wysok¹ przewodnoci¹ elektrolityczn¹.
Waha³a siê ona najczêciej w zakresie 100010 000 mS·cm-1. Najwy¿sz¹ przewodnoæ  wynosz¹c¹ a¿ 20 700 µS·cm-1 zanotowano w lutym. W pozosta³ym
okresie roku wystêpowa³y sp³ywy deszczowe. Ich przewodnoæ utrzymywa³a
siê na poziomie 1501000 mS·cm-1 , wzrastaj¹c ponownie, po pierwszych opadach niegu w listopadzie 2006 (ryc. 2).
W stosunku do wód opadowych w badanych sp³ywach zaznacza³y siê bardzo wysokie stê¿enia badanych jonów, w szczególnoci chlorków i sodu oraz
wapnia i siarczanów (tab. 2). Znacz¹co wy¿sze by³y tak¿e wartoci odczynu,
którego wartoci by³y lekko alkaliczne, utrzymuj¹c siê zarówno w sp³ywach
roztopowych, jak i deszczowych oko³o wartoci pH 7,5.

Ryc. 2. Zmiennoæ przewodnoci elektrycznej sp³ywów z drogi w okresie badañ

Wody powierzchniowe zag³êbieñ bezodp³ywowych o charakterze naturalnym, pozostaj¹ce poza wp³ywem sp³ywów z drogi, cechowa³y siê bardzo nisk¹
mineralizacj¹. Wartoci przewodnictwa elektrycznego (SEC)  kszta³towa³y
siê najczêciej w zakresie 3070 mS·cm-1. Charakteryzowa³ je równie¿ kwany
odczyn  utrzymuj¹cy siê na poziomie pH ok. 5,25,4. Bardzo niskie by³y
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Tab. 1. Podstawowe statystyki wód sp³ywnych w okresie badañ (IXII 2006)

deszczowy

roztopowy

Rodzaj sp³ywu/
parametr
rednia
Mediana
Odchyl. stand.
Minimum
Maksimum
rednia
Mediana
Odchyl. stand.
Minimum
Maksimum

pH
7,7
7,7
0,24
7,2
8,1
7,4
7,5
0,5
6,3
8,3

SEC
[mS·cm-1]
5792
4690
4683
918
20700
843,3
555,5
700,7
137
2960

NO35,1
3,1
5,76
0,1
25,4
4,4
4,3
3,1
0,2
12,3

Cl2330,5
1765,9
2154,3
208,7
9269,8
228,6
106,6
254,1
7,6
888,8

SO42Na+
[mg ·dm-3]
146,6 1161,4
130,6 1222,9
103,7
472,3
19,7
525,8
469,4 1960,7
55,7
100,3
31,4
50,8
63,0
107,9
5,3
6,5
202,1
299,9

K+

Ca2+

Mg2+

14,9
16,4
7,8
5,1
28,5
7,3
5,4
7,7
2,0
27,7

152,3
139,6
98,3
38,6
324,2
29,8
21,0
26,7
4,7
85,0

4,9
2,9
4,2
0,7
12,6
2,8
0,8
4,4
0,3
12,8

stê¿enia podstawowych jonów, takich jak wapñ czy magnez. Rzadko przekracza³y one 5 mg·dm-3, mieszcz¹c siê najczêciej w zakresie 13 mg·dm-3 (tab. 2,
ryc. 3). W³asnoci te s¹ bardzo zbli¿one do wód opadowych, potwierdzaj¹c wyranie atmosferyczny charakter zasilania.
Tab. 2. Podstawowe statystyki w³asnoci hydrochemicznych wód powierzchniowych
(Zn  zbiorniki naturalne; Zs  zbiorniki zasilane sp³ywami z drogi)

Zs

Zn

Rodzaj zbiornika/
parametr
rednia
Mediana
Odchyl. stand.
Minimum
Maksimum
rednia
Mediana
Odchyl. stand.
Minimum
Maksimum

pH
5,2
5,4
0,5
4,2
6,0
6,7
6,7
0,3
6,2
7,2

SEC
[mS·cm-1]
50
46
16,7
23
86
714
484
581
137
2340

NO31,2
0,4
1,8
0,1
7,4
3,7
3,5
2,7
0,1
9,3

Cl4,2
3,7
2,1
1,3
10,9
159,6
87,3
166,0
13,0
516,2

SO42Na+
[mg ·dm-3]
8,0
7,5
2,7
3,0
6,7
9,9
0,4
1,1
27,5 33,4
17,8 78,4
14,3 52,8
12,6 65,0
3,9 23,4
43,2 246,4

K+
4,7
4,4
2,0
1,7
8,9
5,3
5,5
1,0
3,4
6,5

Ca2+
3,6
2,9
2,9
0,5
13,6
15,8
8,6
15,3
3,1
48,0

Mg2+
0,5
0,3
0,6
0,1
2,2
2,1
1,3
1,9
0,3
5,4

Na tle przedstawionych w³asnoci wód naturalnych obszarów bagiennych,
wody zag³êbieñ znajduj¹cych siê pod wp³ywem sp³ywów z drogi obwodowej w
punktach Z1 i Z2 wyró¿nia³y siê bardzo wysokimi wartociami przewodnoci
elektrycznej oraz podwy¿szonymi odczynu (ryc. 4). Odczyn wód omawianych
mokrade³ zbli¿ony by³ do obojêtnego. wiadczy to o znacznie wy¿szej mineralizacji tych wód i ich rozwiniêtej alkalizacji.
Wartoci rednie i mediany przewodnoci elektrolitycznej w omawianej
grupie wód s¹ ponad 10-krotnie wy¿sze od wartoci obserwowanych na naturalnych obszarach bagiennych. Obserwowane wartoci maksymalne w odniesieniu do przewodnictwa elektrycznego przekracza³y znacz¹co 1000 mS·cm-1.
Zwraca uwagê tak¿e bardzo wysoka zmiennoæ analizowanych w³asnoci w tej
grupie (tab. 2).
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Ryc. 3. Koncentracje g³ównych jonów w wodach powierzchniowych; Zs  zbiorniki pod
wp³ywem sp³ywów z drogi, Zn  zbiorniki zasilane naturalnie

W sk³adzie jonowym zaznaczy³a siê dominacja jonów chlorkowego i sodowego. Ich stê¿enia by³y ponad 10-krotnie wy¿sze od stwierdzonych w wodach
zbiorników zasilanych naturalnie.
Poza wysokimi stê¿eniami chlorków i sodu, zwraca uwagê równie¿ wyranie wy¿sza zawartoæ innych jonów, jak np. wapnia i magnezu, a tak¿e azotanów i siarczanów, wzglêdem naturalnie zasilanych zbiorników. Sporód analizowanych jonów jedynie stê¿enia potasu nie wykazywa³y istotnych ró¿nic
pomiêdzy badanymi obszarami mokrade³ (ryc. 3).
Czasowa zmiennoæ przewodnoci elektrolitycznej, jako pochodnej koncentracji jonów rozpuszczonych, wyranie nawi¹zuje do zmian tego parametru
w sp³ywach zasilaj¹cych badane zbiorniki bezodp³ywowe Z1 i Z2 (ryc. 2 i 5).
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Ryc. 4. rednie wartoci odczynu i przewodnoci elektrolitycznej w wodach powierzchniowych; Zs  zbiorniki pod wp³ywem sp³ywów z drogi, Zn  zbiorniki zasilane naturalnie

Wysokie wartoci na poziomie 5001000 mS·cm-1 i powy¿ej utrzymywa³y siê
w okresie IIIV. D³ugotrwa³y okres utrzymywania siê takiego poziomu by³
zwi¹zany przede wszystkim ze znaczn¹ iloci¹ chlorku sodu zakumulowanego na powierzchni drogi i poboczach podczas d³ugiego i mronego okresu zimowego (IIII 2006). Natomiast wyranie ni¿sza przewodnoæ w okresie lata
i jesieni nawi¹zuje do obni¿onych wartoci tego wskanika w okresie wystêpowania stosunkowo czystych sp³ywów deszczowych, w szczególnoci po obfitych opadach (160 mm na obszarze badañ w sierpniu 2006 r.).
Wyniki analiz potwierdzi³y decyduj¹c¹ rolê dop³ywu rozpuszczonych soli
mineralnych  g³ównie chlorku sodu na ogóln¹ mineralizacjê wód obszarów
bagiennych Z1 i Z2. Stwierdzono wystêpowanie silnej i istotnej statystycznie
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Ryc. 5. Zmiennoæ przewodnoci elektrycznej wód zbiorników pod wp³ywem sp³ywów
z drogi w okresie badañ

Ryc. 6. Zale¿noæ miêdzy stê¿eniem chlorków 1a przewodnoci¹ elektrolityczn¹ wód powierzchniowych w zbiornikach naturalnych (a) i zasilanych sp³ywami z drogi szybkiego ruchu (b)
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zale¿noci liniowej miêdzy stê¿eniem chlorków a przewodnictwem elektrolitycznym wód mokrade³ bêd¹cych odbiornikami sp³ywów z powierzchni drogi.
Tê zale¿noæ opisuje wysoka wartoæ wspó³czynnika korelacji Pearsona r =
0,96, wobec nieistotnych i niskich wspó³czynników analogicznej zale¿noci
dla wód mokrade³ naturalnych - r = -0,12 (ryc. 6).
Wyniki te wskazuj¹, ¿e dominuj¹cy wp³yw na formowanie ogólnych w³asnoci fizykochemicznych wód zag³êbieñ bezodp³ywowych znajduj¹cych siê
pod wp³ywem sp³ywów z obwodnicy wywieraj¹ zasolone sp³ywy z dróg. Na
istotn¹ rolê chlorku sodu, stosowanego do zwalczania pokrywy nie¿nej na
drogach, w kszta³towaniu chemizmu wód wskazuj¹ miêdzy innymi J. Marsalek (2003) i Thunqvist (2003). Zasolenie i znacznie podwy¿szone koncentracje
jonów, w tym zawartoci siarczanów i azotanów, w sp³ywach z dróg s¹ typowe
na terenach dróg miejskich o wysokim natê¿eniu ruchu (Polkowska i in. 2001).
Podsumowanie i wnioski koñcowe
W³asnoci fizykochemiczne wód zbiorników wodnych i mokrade³ znajduj¹cych siê pod wp³ywem sp³ywów z dróg szybkiego ruchu s¹ znacz¹co ró¿ne od
wód naturalnych obiektów tego rodzaju, wystêpuj¹cych na badanym obszarze. Ró¿nice te przejawiaj¹ siê bardzo wyranie w ogólnej mineralizacji wód,
ich alkalizacji oraz istotnie wy¿szej koncentracji wiêkszoci podstawowych
jonów - Na+, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO42-, NO3-. Szczególnie wysokie zawartoci chlorków i sodu w wodach tych zbiorników potwierdzaj¹ ich dominuj¹c¹ rolê
w kszta³towaniu sk³adu chemicznego wód badanych obiektów hydrograficznych.
Zbiorniki bezodp³ywowe znajduj¹ce siê pod wp³ywem sp³ywów wód z badanej drogi cechuj¹ siê bardzo du¿ymi wahaniami wartoci badanych parametrów. Najwy¿sze zawartoci jonów rozpuszczonych oraz wysoka zmiennoæ
czasowa ogólnych w³asnoci wód jak przewodnoæ i odczyn wystêpowa³y
w okresie wczesnowiosennym (IIV), natomiast latem i jesieni¹ by³y wyranie ni¿sze. Ekstremalnie wysokie wartoci przewodnoci elektrycznej, spowodowane przede wszystkim wysokimi stê¿eniami chlorku sodu, stosowanego do zimowego utrzymania dróg, wystêpowa³y w okresie zimowym, w czasie
odwil¿y powoduj¹cych zanik pokrywy nie¿nej.
Silnie zaznaczona sezonowoæ sk³adu chemicznego wód tych obiektów jest
kolejn¹ cech¹ charakterystyczn¹ ró¿ni¹c¹ je od wód naturalnych zbiorników
bezodp³ywowych na wysoczynie.
Wyniki badañ wykaza³y, ¿e wyrane ró¿nice w³asnoci wód badanych zbiorników utrzymuj¹ siê w ci¹gu ca³ego roku, co wskazuje na silne i trwa³e przekszta³cenie ich re¿imu hydrochemicznego. Wskazuje to, ¿e wykorzystywanie
naturalnych, bezodp³ywowych zbiorników wodnych i bagien w charakterze
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odbiorników sp³ywów z drogi jest niew³aciwe, co potwierdzaj¹ równie¿ rezultaty badañ prowadzonych poza granicami kraju (Sriyaraj, Shutes 2001).
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Zmiennoæ odp³ywu górnego Wieprza
Runoff variability of the upper Wieprz river

ABSTRACT: The catchment of the upper Wieprz river to water gauge at
Guciów is located in the Central Roztocze Region. Average annual discharge
of the Wieprz river is 1.30 m3·s-1 for hydrological years 19952006, which
corresponds to specific runoff 4.32 dm3·s-1·km-2 and runoff index 136.2 mm.
Extreme values of the discharge varied from 0.5 m3·s-1 to 13.1 m3·s-1, that is
1.67 and 43.63 dm3·s-1·km-2. Runoff of the Wieprz river has features of the
snow-rainy hydrological regime. During the study the Wieprz river had small
changes of low (NQ) and average (SQ) discharges and upward tendency for
the high discharges (WQ). The fishponds management also influenced the
hydrological regime the upper Wieprz river: reduced runoff in the spring
time and increased runoff in autumn time and even in the year.
S£OWA KLUCZOWE: rzeka Wieprz, zlewnia, przep³yw, zmiennoæ odp³ywu.
KEY WORDS: Wieprz river, catchment, discharge, runoff variability.

Wprowadzenie
Odp³yw rzeczny jest jednym z najczêciej badanych zagadnieñ hydrologicznych. Na jego wielkoæ maj¹ wp³yw elementy rodowiska przyrodniczego,
za zmiennoæ zale¿y g³ównie od klimatu. Odp³yw w zlewni górnego Wieprza
by³ wiêc jednym z pierwszych tematów badawczych, podjêtych w Roztoczañskiej Stacji Naukowej UMCS w Guciowie. W 1995 r. rozpoczêto pomiary stacjonarne Wieprza w profilu Guciów; od 1997 roku istnieje rejestrator zegarowy, natomiast od 2002 roku zainstalowano rejestrator cyfrowy. Ci¹g³e pomiary stanów wody oraz okresowe pomiary przep³ywu rozpoczêto w programie kompleksowych badañ rodowiska przyrodniczego Roztocza (Michalczyk
1997) i kontynuowano w systemie monitoringu wód zlewni górnego Wieprza:
w ramach grantu Prorektora UMCS ds. Nauki, badañ statutowych Instytutu
Nauk o Ziemi UMCS oraz grantu KBN (Rodzik i in. 2004). W ostatnich dwóch
latach badania prowadzono w ramach Grantu Zamawianego nr PZB-KBN086/P04/2003.
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Charakterystyka zlewni
Zlewnia górnego Wieprza do wodowskazu w Guciowie (ryc. 1), po³o¿onego
na 32 km biegu rzeki, zajmuje powierzchniê 300,3 km2 na Roztoczu Tomaszowskim (rodkowym). W pod³o¿u zalegaj¹ górnokredowe gezy i opoki, powszechnie ods³aniaj¹ce siê na zboczach. Wród utworów pokrywowych dominuj¹ lessy i piaski ró¿nej genezy, zajmuj¹ce po ok. 30% zlewni. Dna dolin
rzecznych wycielaj¹ piaski terasy nadzalewowej i utwory piaszczysto-pylaste terasy zalewowej oraz miejscami torfy. Zlewnia nale¿y w wiêkszoci do
struktury synklinalnej, o kierunku ESEWNW, za dolina Wieprza za³o¿ona
jest na linii uskoku o kierunku równoleg³ym do pod³u¿nej osi Roztocza (Harasimiuk 1994; Buraczyñski 1997).

Ryc. 1. Zlewnia górnego Wieprza; 1  topograficzny dzia³ wodny, 2  cieki, 3  rowy
melioracyjne, 4  zbiorniki wodne, 5  zespo³y róde³, 6  stacje meteorologiczne

Zlewnia górnego Wieprza jest zró¿nicowana pod wzglêdem fizycznogeograficznym. Górn¹ jej czêæ, w której deniwelacje siêgaj¹ 90 m, zajmuj¹ rozleg³e
kotliny: górnego Wieprza i Kryniczanki. Przewa¿aj¹ (ponad 70% powierzchni) u¿ytki rolne: ³¹ki w zmeliorowanych dnach kotlin oraz grunty orne zajmuj¹ce zbocza i wierzchowiny. Lasy zajmuj¹ nieco ponad 20% tej czêci zlewni.
Poni¿ej Krasnobrodu dolina Wieprza zwê¿a siê do 1 km szerokoci, a deniwelacje wzrastaj¹ do ponad 130 m. Zbocza doliny i terasê nadzalewow¹ w wiêk-
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szoci porastaj¹ lasy, które zajmuj¹ ponad 50% powierzchni tej czêci zlewni.
Wieprz na tym odcinku, zasilany przez zespo³y róde³ (Bartoszewski, Michalczyk 1996), praktycznie nie zamarza; a zarastanie rolinnoci¹ wodn¹ jest
równie¿ ograniczone. Meandruj¹ce przewa¿nie koryto o piaszczystym dnie
i szerokoci 57 m, wcina siê na g³êbokoæ 1,21,5 m, w zajêt¹ przez ³¹ki
terasê zalewow¹ o szerokoci 200300 m.
W zlewni górnego Wieprza 60,2% stanowi¹ u¿ytki rolne, a 33,3% lasy. Gr¹dy
i buczyny zajmuj¹ kompleks gleb brunatnoziemnych, natomiast bory sosnowe i jod³owe kompleks gleb rdzawych i bielicowych (Dêbicki i in. 2004). Oko³o
1% powierzchni zlewni zajmuj¹ sztuczne zbiorniki wodne: kompleksy stawów w Tarnawatce i Hutkach oraz zbiorniki rekreacyjno-retencyjne w Krynicach i Krasnobrodzie (ryc. 1). Poza tym, krótkookresowe, niewielkie modyfikacje przep³ywu powoduj¹ dwa m³yny wodne oraz (od kilku lat) zastawki
zwi¹zane z hodowl¹ pstr¹ga w Bondyrzu. Zlewnia górnego Wieprza charakteryzuje siê raczej niskim zaludnieniem i s³ab¹ urbanizacj¹, a co za tym idzie
równie¿ niskim stopniem degradacji rodowiska (Michalczyk i in. 2004).
Wody podziemne wystêpuj¹ tu w dwóch poziomach wodononych: górnokredowym, na ca³ym obszarze i czwartorzêdowym, g³ównie w dnach dolin
(Michalczyk 1986). Jest to region hydrograficzny Lubelszczyzny, najzasobniejszy w wodê (Wilgat 1998). Przepuszczalnoæ ska³ pod³o¿a sprawia jednak, ¿e obfitoci wód podziemnych i ich wyp³ywów w postaci róde³ towarzyszy uboga sieæ rzeczna. Wieprz od róde³ do Guciowa przyjmuje tylko dwa
niewielkie prawobrze¿ne dop³ywy: Kryniczankê i Jacynkê (ryc. 1).
Warunki opadowe
Roztocze, ze wzglêdu na wyniesienie wzglêdem obszarów s¹siednich, charakteryzuje siê w stosunku do nich nieco ni¿sz¹ redni¹ temperatur¹ powietrza i wy¿szymi sumami opadów atmosferycznych. D³u¿szy jest te¿ redni
czas zalegania pokrywy nie¿nej (80 dni w roku). Na podstawie danych ze
stacji klimatycznej w Tomaszowie Lubelskim, rednia wieloletnia temperatura powietrza na Roztoczu rodkowym wynosi 7,0°C, a roczna amplituda
nale¿y do najwy¿szych w Polsce (lipiec +17,4°C, styczeñ -4,1°C). Roczna suma
opadów wzrasta w kierunku zachodnim: od 607 mm w Tomaszowie, do 704
mm w Zwierzyñcu (Kaszewski 2004).
Roczne sumy opadów atmosferycznych w Guciowie, obliczone w hydrologicznych latach 19952006 waha³y siê, od 548 mm w 1995 r., do 873 mm
w 2000 r. W pierwszych latach (19951997) by³y niskie, z zauwa¿aln¹ tendencj¹ rosn¹c¹, w latach 19982002  wysokie, z du¿¹ liczb¹ deszczów ulewnych, za w latach 20032006 zaznaczy³a siê ponownie tendencja wzrostowa
 od niskich do rednich (ryc. 2).
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rednia roczna suma opadów w Guciowie wynosi³a 684 mm i by³a prawie
o 3% ni¿sza od redniej wieloletniej w Zwierzyñcu, jednak nieco inny by³ ich
rozk³ad w czasie. Znacznie wzros³y sumy opadów w kwietniu i w lipcu (o 30%
i 21% w stosunku do wielolecia), zmniejszy³y siê natomiast we wrzeniu i od
listopada do stycznia (o 1525% w stosunku do wielolecia). Opady w pó³roczach ciep³ych, by³y z regu³y wy¿sze ni¿ w ch³odnych i stanowi³y od 82 do 52%
rocznej sumy. Wyj¹tkowy by³ rok 1995, w którym opady w pó³roczu ciep³ym
stanowi³y niespe³na 47% sumy rocznej. Najwy¿szymi opadami (112 mm) charakteryzowa³ siê lipiec, najni¿szymi za (34 mm) styczeñ (tab. 1).
Tab. 1. rednie miesiêczne i roczne wskaniki odp³ywu Wieprza w Guciowie na tle
rednich sum opadów w latach 19952006
Wskanik
Suma opadu
Przep³yw
Odp³yw
Odp³yw
jednostkowy

Jednostka
mm
m3·s-1
mm

XI XII

I

II

III IV

V

VI VII VIII IX

X

IX
IV

41 39 34 38 40 63 71 85 112 64 51 46 254
1,11 1,07 1,11 1,35 1,93 1,95 1,24 1,12 1,14 1,15 1,21 1,19 1,42
9,5 9,6 9,9 11,0 17,2 16,8 11,1 9,6 10,1 10,3 10,5 10,6 74,0

dm3·s-1 ·km-2 3,68 3,58 3,69 4,50 6,43 6,48 4,13 3,72 3,78 3,84 4,04 3,97 4,73

V
Rok
X
430 684
1,18 1,30
62,2 136,2
3,91 4,32

redni czas trwania pokrywy nie¿nej wynosi 85 dni. Najkrócej pokrywa
nie¿na utrzymywa³a siê w roku 2001 (52 dni), najd³u¿ej za w roku 2006
(119 dni). Mi¹¿szoæ pokrywy nie¿nej powy¿ej 40 cm wystêpowa³a od listopada do marca, a zapas wody zmagazynowany w pokrywie nie¿nej przed
wyst¹pieniem wiosennych roztopów wynosi³ w poszczególnych latach rednio
60 mm.
Wieloletnia zmiennoæ odp³ywu
redni roczny przep³yw Wieprza w Guciowie w latach hydrologicznych
19952006 wynosi³ 1,30 m3·s-1, co odpowiada odp³ywowi jednostkowemu 4,3
dm3·s-1·km-2 i wskanikowi odp³ywu 136,2 mm. redni przep³yw zmienia³ siê
w okresie badañ od 0,91 m3·s-1 w 1996 r., do 1,94 m3·s-1 w 2000 r. (ryc. 2), co
odpowiada 2,8 i 6,4 dm3·s-1·km-2. Odp³yw ca³kowity w przeliczeniu na warstwê wody wynosi³ od 95,4 do 203,4 mm i stanowi³ 14-25 % rocznej sumy
opadów. Skrajne wielkoci przep³ywu zmienia³y siê w okresie badañ od 0,5 do
13,1 m3·s-1, co daje wielkoci odp³ywu jednostkowego odpowiednio 1,7 i 43,6
dm3·s-1·km-2.
Pierwsze trzy (suche) lata charakteryzowa³y siê rednimi rocznymi przep³ywami Wieprza w przedziale 0,911,08 m3·s-1 i stosunkowo niewielkimi wezbraniami wiosennymi, które nie przekroczy³y 4,55 m3·s-1. W tych latach opady w wa¿nych dla retencji pó³roczach ch³odnych by³y wyranie ni¿sze ni¿
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w ciep³ych i wynios³y maksymalnie 23% sumy rocznej, przy redniej wieloletniej 37%. Efektem by³a malej¹ca tendencja przep³ywów Wieprza do lipca 1997,
powstrzymana przez wyrany wzrost sumy opadów.
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Ryc. 2. Odp³yw ca³kowity i przep³ywy charakterystyczne Wieprza w Guciowie na tle
rocznych sum opadu w latach hydrologicznych 19952006

Mokre lata 19982000 sprzyja³y retencji podziemnej, co wynika³o z: opadów ulewnych, kilkudniowych opadów rozlewnych, wiosennych i jesiennych
opadów niegu, a w zwi¹zku z tym jego topnienia na niezamarzniêtym gruncie. W efekcie znacznie wzros³a wydajnoæ róde³, a wskutek wzmo¿onego
zasilania zwiêkszy³ siê redni przep³yw roczny i ekstremalne przep³ywy o 75
100% (Stêpniewska, Stêpniewski 2004). W latach tych wyst¹pi³o osiem (z trzynastu) du¿ych wezbrañ (pozakorytowych), o przep³ywach przekraczaj¹cych
4,34,4 m3·s-1, w tym wszystkie trzy wezbrania deszczowe (w lipcu 1998 r.
i w sierpniu 2000 r.).
W nastêpnych latach zaznaczy³a siê malej¹ca tendencja redniego rocznego przep³ywu, który obni¿a³ siê od 1,94 m3·s-1 w 2000 r., kiedy by³ najwy¿szy,
do 0,94 m3·s-1 w 2006 roku. Jednoczenie wzrasta³y przep³ywy najwy¿sze (WQ),
osi¹gaj¹c maksymaln¹ wielkoæ 13,1 m3·s-1 w marcu 2005 roku, podczas intensywnych roztopów po³¹czonych z opadami deszczu. Zarówno przep³ywy
rednie, jak i ekstremalne, nie wykazuj¹ cis³ego zwi¹zku z rocznymi sumami opadów (ryc. 2).
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Sezonowa zmiennoæ odp³ywu
rednie miesiêczne wielkoci odp³ywu ze zlewni górnego Wieprza w profilu Guciów by³y w latach 19952006 doæ wyrównane i waha³y siê w zakresie
9,511,1 mm, poza marcem i kwietniem, kiedy wzros³y odpowiednio do: 17,2
i 16,8 mm (tab. 1). Najwiêksze rednie miesiêczne przep³ywy Wieprza (SSQ)
tak¿e mia³y miejsce w marcu i kwietniu, za najni¿sze w grudniu. Drugorzêdne minimum przypad³o na pocz¹tek lata. Najwy¿sze przep³ywy (SWQ) wystêpuj¹ w marcu, ze wzglêdu na najczêciej pojawiaj¹ce siê wtedy wezbrania
roztopowe. Roztopy by³y przyczyn¹ dziesiêciu wezbrañ pozakorytowych, natomiast letnie opady tylko trzech. Najni¿sze przep³ywy (SNQ) górny Wieprz
osi¹ga zarówno zim¹, jak te¿ latem (ryc. 3).
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Ryc. 3. redni miesiêczny odp³yw i przep³ywy charakterystyczne Wieprza w Guciowie,
na tle rednich miesiêcznych sum opadów atmosferycznych w latach hydrologicznych
19952006

Bezporedni wp³yw na ustrój hydrologiczny Wieprza wywieraj¹ kompleksy stawów hodowlanych w Tarnawatce i Hutkach oraz zalew rekreacyjny
w Krasnobrodzie. Gospodarowanie wod¹ w zbiornikach wodnych powoduje
w skali roku wzrost zmiennoci przep³ywów, wywo³uj¹c drugorzêdne, kontrolowane i d³ugotrwa³e wezbrania podczas opró¿niania zbiorników jesieni¹
oraz ni¿ówki podczas ich nape³niania i uzupe³niania ubytków, zazwyczaj pón¹ wiosn¹ i latem (Sadowska 2001). Proces ten jest prowadzony w ka¿dym
roku, a wp³ywa na wielkoæ przep³ywu szczególnie wtedy, gdy prace regulacyjne poprzedza d³u¿szy okres bezdeszczowy.
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Dyskusja wyników i wnioski
Wspó³czynniki nieregularnoci redniego przep³ywu miesiêcznego i rocznego górnego Wieprza w Guciowie w latach 19952006, wynosz¹ce odpowiednio 1,82 i 2,13, wskazuj¹ na ma³¹ ich zmiennoæ, zarówno w sezonach, jak
i w poszczególnych latach. Gdyby jednak do oceny zmiennoci przep³ywów
rednich rocznych przyj¹æ wspó³czynnik zmiennoci cv, wyra¿ony jako iloraz
odchylenia standardowego w stosunku do wartoci przeciêtnej (Choiñski 1988),
to jego wartoæ 0,290 charakteryzuje rzekê o redniej zmiennoci przep³ywów. Ma³¹ zmiennoci¹ charakteryzuj¹ siê natomiast przep³ywy skrajne roczne i w wieloleciu, dla których wspó³czynniki zmiennoci Q max /Q min wynosz¹
poni¿ej 50.
Ma³a zmiennoæ przep³ywów w wieloleciu, szczególnie rednich i niskich,
wskazuje na stabilnoæ zasilania podziemnego oraz d³ugookresowe zmiany
retencji. Wynika to z reguluj¹cego wp³ywu na zmiennoæ zasilania opadowego, przepuszczalnego pod³o¿a oraz ³¹k w górnej i lasów w dolnej czêci zlewni
(Michalczyk 1986). Na tle wyrównanych przep³ywów rednich i niskich charakterystyczny jest trend rosn¹cy przep³ywów maksymalnych, który wydaje
siê byæ kontynuacj¹ d³ugoletniej tendencji zmian odp³ywu w roztoczañskim
odcinku Wieprza (Michalczyk 2004).
Rytm odp³ywu Wieprza w Guciowie ma cechy ustroju nie¿no-deszczowego. Wskazuje na to przewaga odp³ywu w pó³roczu ch³odnym, z wyj¹tkiem lat,
w których suma opadów w tym pó³roczu by³a wyj¹tkowo ma³a.
Mniejszy i lokalny wp³yw na rozk³ad sezonowy odp³ywu Wieprza ma gospodarka stawowa, która powoduje regulacjê odp³ywu  zmniejszenie wiosn¹ przez
nape³nianie zbiorników i wzrost jesieni¹, podczas ich opró¿niania. W latach
suchych nape³nianie stawów mo¿e okresowo powodowaæ g³êbokie ni¿ówki.
Opracowanie wykonano w ramach grantu PZB-KBN-086/P04/2003.
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Zmiany stosunków wodnych w ma³ej zlewni
w okolicach Kopalni Wêgla Brunatnego
Be³chatów
Changes of water conditions in the small catchment nearby Be³chatów Lignite Mine

ABSTRACT: The article is devoted to the analysis of Be³chatów Lignite
Mines depresion cone influence on groundwaters and rivers in the Krêcica
catchment. The results of long term fieldworks (1980-1985, 1990, 2002)
showed depressions increase of Quaternary subclay groundwater level. An
intensity of depression of the first groundwaer level was spatially different.
Shallow groundwater level in areas laid in depression cones extent showed
deepening of depression. Analysis of river water conditions changes proved
that the lowest Krêcica had a permanent flow despite the fact of constant
being in depression cones extent.
S£OWA KLUCZOWE: hydrologia, lej depresyjny, stosunki wodne, zlewnia.
KEY WORDS: hydrology, depression cone, water conditions, catchment.

Wprowadzenie
Z pocz¹tkiem 1997 roku Kopalnia Wêgla Brunatnego Be³chatów zosta³a
skrelona z niechlubnej Listy 80 zak³adów najbardziej uci¹¿liwych dla rodowiska w skali kraju. Niemniej jednak zapis ten nie jest równoznaczny z ca³kowitym zahamowaniem negatywnych oddzia³ywañ Kopalni na rodowisko.
Mimo sukcesywnego wdra¿ania nowoczesnych technologii eliminuj¹cych, b¹d
zmniejszaj¹cych si³ê antropopresji zwi¹zanej z odkrywkow¹ eksploatacj¹ wêgla
brunatnego w BOT Kopalni Wêgla Brunatnego Be³chatów1, rodowisko regionu be³chatowskiego ulega silnym przekszta³ceniom.
1
BOT KWB Be³chatów  Be³chatów-Opole-Turów Kopalnia Wêgla Brunatnego Be³chatów, od marca 2004 roku KWB Be³chatów wesz³o w sk³ad nowo za³o¿onej Grupy
Be³chatów-Opole-Turów Górnictwo i Energetyka SA z siedzib¹ w £odzi.
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W zakresie zmian stosunków wodnych wywo³anych powstaniem leja depresyjnego w obszarach przyleg³ych do Kopalni, biuletyny informacyjne oraz
raporty spó³ki BOT KWB Be³chatów SA wymieniaj¹: przekszta³cenia re¿imu odp³ywu i obiegu wody, zmiany zasobów wód podziemnych, modyfikacje
hydrografii, zmiany re¿imu termicznego wód podziemnych. Do powy¿szych
nale¿y równie¿ dodaæ: zmiany w gospodarce wodno-ciekowej, osuszanie obszarów podmok³ych, pogorszenie siê warunków upraw u¿ytków zielonych,
przekszta³cenia jakoci wód p³yn¹cych i podziemnych.
W 15 lat od daty geologicznego rozpoznania z³o¿a wêgla brunatnego wype³niaj¹cego tektoniczny rów Kleszczowa, rozpoczêto prace przygotowawcze
do eksploatacji wêgla Be³chatów w polu Be³chatów (1975). Prace te polega³y
miêdzy innymi na wg³êbnym odwodnieniu obszaru przysz³ego wyrobiska.
Rozwój powsta³ego leja depresyjnego (ryc. 1), jego dynamika i zasiêg przestrzenny, uzale¿niony by³ zarówno od warunków litologicznych górotworu jak
i od intensywnoci odwadniania z³o¿a oraz wahañ alimentacji atmosferycznej (Maksymiuk 2002).

Ryc. 1. Rozwój leja depresyjnego KWB Be³chatów;
A  powierzchnia leja depresyjnego

Obszar i wyniki badañ
Szczegó³owe rozpoznanie wp³ywu górnictwa odkrywkowego na stosunki
wodne regionu be³chatowskiego przeledzono w oparciu o dane zebrane w toku wieloletnich badañ przeprowadzonych przez zespó³ badawczy Uniwersytetu £ódzkiego w zlewni Krêcicy  dorzecze Widawki (m.in. Burchard 1995;
Je¿ i in. 1997; Jokiel i in. 1985a,b; Jokiel, Maksymiuk 1988, 1990; Maksymiuk 2002; Stolarska 2003, 2004). Niniejsze opracowanie stanowi chronolo-
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giczny przegl¹d zmian zasz³ych w podziemnym i powierzchniowym ogniwie
obiegu wody w zlewni. Wskazano równie¿ na niewymiern¹ skalê oddzia³ywania depresji be³chatowskiej, to jest na ekologiczne i jakociowe aspekty przekszta³ceñ stosunków wodnych.
Wybrana na poligon badawczy zlewnia Krêcicy zajmuje powierzchniê
63,2 km2. Znajduje siê ona w bardzo bliskim s¹siedztwie odkrywki Be³chatów, zaledwie oko³o 10 km na po³udnie od wyrobiska. G³ównym ciekiem omawianego obszaru jest Krêcica, bior¹ca swój pocz¹tek w podmok³ociach w okolicach Krêpy. Sporód nielicznych i czêsto okresowo funkcjonuj¹cych dop³ywów nale¿y wymieniæ prawobrze¿ny ciek wyp³ywaj¹cy u podnó¿a wa³u moren czo³owych w pobli¿u Stobiecka Szlacheckiego. Sieæ rzeczn¹ uzupe³niaj¹
liczne rowy melioracyjne. Na strefê aktywnej wymiany sk³adaj¹ siê dwa czwartorzêdowe poziomy wodonone. Wodonocem dla wód p³ytkiego poziomu naglinowego s¹ osady fluwioglacjalne zlodowacenia warciañskiego (zwierciad³o
na g³êbokoci 28 m p.p.t.). Drugi, g³êbszy poziom wodonony zwi¹zany jest
z piaskami i ¿wirami zlodowacenia odry (poziom miêdzymorenowy), przykrytymi glinami warciañskimi. Do wy¿ej wymienionych mo¿na dodaæ trzeci, nieci¹g³y poziom wodonony, zwany ródglinowym, wykszta³cony w spiaszczeniach glin morenowych i soczewkach osadów piaszczysto-¿wirowych (Jokiel
i in. 1985a).
Materia³ badawczy niniejszego artyku³u stanowi¹ dane archiwalne, pochodz¹ce z badañ przeprowadzonych w zlewni w latach 80. i 90. oraz wyniki
pomiarów wykonanych w 2002 r. Charakter materia³u badawczego pozwoli³
autorom na retrospektywne skonfrontowanie wyników i przeledzenie kierunku i wielkoci zmian zasz³ych w stosunkach wodnych obszaru.
Ju¿ w rok od uruchomienia systemu odwodnienia Kopalni obszar zlewni
zosta³ objêty zasiêgiem leja depresyjnego (ryc. 2). Lata 70. i 80. przynios³y
sukcesywny rozwój depresji w kierunku po³udniowym. Wówczas granica zasiêgu leja w zlewni mia³a przebieg równole¿nikowy. Zmianê kierunku przestrzennego rozwoju leja w zlewni odnotowano w latach 90. Przyczyn¹ tego
zjawiska by³o zmniejszenie wydajnoci wschodnich barier odwodnienia, z powodu rozpoczêcia zwa³owania wewnêtrznego oraz z uwagi na przesuniêcie
frontu wydobycia wêgla w kierunku zachodnim. Od 2000 roku na rozwój depresji be³chatowskiej ma równie¿ wp³yw rozpoczête odwodnianie wg³êbne Odkrywki Szczerców.
Przeledzony powy¿ej rozwój leja depresyjnego w zlewni Krêcicy da³ wyrane objawy w zmianie stosunków wodnych tego obszaru. W latach 19821985,
w siedmiu studniach gospodarskich prowadzono monitoring g³êbokoci do
zwierciad³a wód podziemnych (tab. 1). Badania te ujawni³y bardzo intensywny rozwój depresji wód wszystkich poziomów czwartorzêdowych. Mianowicie, w tym okresie obni¿enie zwierciad³a wody poziomu miêdzymorenowego
przebiega³o w tempie od oko³o 6 do 20 cm na miesi¹c. Od 1983 roku wyniki
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Ryc. 2. Zlewnia Krêcicy  lokalizacja oraz zmiany zasiêgu leja depresyjnego;
1  dzia³ wodny, 2  cieki, 3  zwa³owisko wewnêtrzne, 4  zwa³owisko zewnêtrzne, 5 
obszary, których pierwszym horyzontem wód podziemnych s¹ wody poziomu podglinowego, 6  zmiany g³êbokoci do zwierciad³a wód naglinowych  ró¿nica miêdzy stanem z 1985
i 2002 roku, 7  obszary z pog³êbion¹ depresj¹, 8  zasiêgi leja depresyjnego w poszczególnych latach, 9  sta³e przekroje hydrometryczne, 10  odcinki cieków z udokumentowan¹
ucieczk¹ wody
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pomiarów g³êbokoci do zwierciad³a wód omawianego poziomu wodononego
wykazywa³y trwa³y trend malej¹cy. Stwierdzono równie¿, i¿ strefa aeracji
poziomu naglinowego przyrasta³a oko³o 10 cm na miesi¹c. Wp³yw antropopresji górniczej na po³o¿enie zwierciad³a wody tego poziomu wodononego
zaznaczy³ siê jedynie w obszarach bezporednio objêtych zasiêgiem leja (Jokiel i in. 1985a, b). Za zwierciad³o poziomu wykszta³conego w piaskach odrzañskich uleg³o zdepresjonowaniu w ca³ym badanym obszarze. Warto równie¿ dodaæ, i¿ obserwowane w tym samym okresie ród³o w Dobryszycach
wykaza³o spadek wydatku na poziomie 75% (1981  3 dm3·s-1, 1985  1 dm3·s-1).
Natomiast przeprowadzone w 2002 roku pomiary udokumentowa³y s³aby
wzrost wydatku wy¿ej wymienionego wyp³ywu (1,6 dm3·s-1).
W 2002 roku najwiêkszy przyrost mi¹¿szoci s³upa wody odnotowano
w studni w Wierzbicy, ujmuj¹cej wody poziomu podglinowego. Po³o¿ona w zasiêgu silnego oddzia³ywania leja depresyjnego KWB Be³chatów studnia
w Lgocie Wielkiej, funkcjonuj¹ca niegdy w oparciu o wody podglinowe, wykaza³a ca³kowit¹ suchoæ otworu (tab. 1, ryc. 2). Natomiast stwierdzony w ujêciach gospodarskich w Stobiecku Szlacheckim i Zdaniach proces wype³niania
leja w p³ytkich poziomach wód gruntowych posiada³ dwie determinanty. Pierwszym czynnikiem by³a recesja depresji be³chatowskiej ku zachodowi, za drugim wysoka suma opadów w 2002 roku hydrologicznym (opad skorygowany
705 mm) (Stolarska 2003).
Tab. 1. rednie g³êbokoci do zwierciad³a wód podziemnych w obserwowanych studniach
[cm p.p.t.]
Nazwa
studni
Brudzice
Galonki
Woniki
Stobiecko
Szlacheckie
Zdania
Wierzbica
Lgota Wielka

Sposób u¿ytkowania
studni
w 2002
sz
z
z

rednie g³êbokoci do zwierciad³a [cm p.p.t.]

Poziom
wodonony

VIII
1982

VIII
1983

VIII
1984

VIII
2002

porównanie
1984 z 2002

n
n
n

431
282
273

483
326
285

530
427
293









u

n

288

311

338

260

+78

nu
nu
s


p
p

797
1111
1373

810
1151
1449

824
1218
1652

775
1088
1840*

+49
+ 130
 188

*  g³êbokoæ do dna, studnia sucha;  brak pomiarów; sz  szambo; z  zlikwidowana; u 
u¿ytkowana; nu  nieu¿ytkowana; s  sucha; n  naglinowy;   ródglinowy; p  podglinowy; Stolarska 2003.

Kierunek i skalê przekszta³ceñ stosunków wód podziemnych pierwszego
poziomu wodononego przeledzono w oparciu o rycinê 2. Wynika z niej miêdzy innymi, i¿ w podanym okresie proces wype³niania depresji poziomu naglinowego wyst¹pi³ prawie w ca³ym obszarze zlewni, równie¿ w czêci nadal
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objêtej zasiêgiem leja. Przeciêtna zmiana po³o¿enia horyzontu wód podziemnych wynios³a dwa metry im plus w stosunku do stanu z 1985 roku. Ze wskazanej mapy wynika, i¿ w zlewni wystêpowa³y obszary, w których dosz³o do
obni¿enia zwierciad³a wód naglinowych i ródglinowych nawet o 68 metrów.
Najsilniejsze obni¿enie zwierciad³a wód omawianego poziomu wodononego
stwierdzono w pasie ci¹gn¹cym siê na pó³noc od Stobiecka Szlacheckiego
(ryc. 2). Nie okrelono jednoznacznie przyczyny odpowiedzialnej za przyrost
depresji w tej strefie. Za jeden z prawdopodobnych czynników zak³ócaj¹cych
tutaj odbudowê zasobów wód podziemnych mo¿na uznaæ przebiegaj¹c¹ têdy
drogê E75.
Pog³êbienie depresji zwierciad³a wód poziomu naglinowego zarejestrowane w po³udniowej czêci zlewni by³o rezultatem ewolucji zasiêgu leja, zwi¹zanej z wspomnianymi wczeniej zmianami inwestycyjnymi BOT KWB Be³chatów (utworzenie zwa³owiska wewnêtrznego i uruchomienie Odkrywki
Szczerców) (ryc. 2). Rozwój depresji be³chatowskiej, intensyfikowany przez
uruchomiony system odwadniania s¹siedniego pola eksploatacyjnego, wp³yn¹³ równie¿ na dynamikê wód poziomu podglinowego. W 2002 roku w porównaniu z wynikami badañ sprzed 17 lat obni¿enie zwierciad³a tego poziomu
w zachodniej czêci zlewni siêga³o od 2 do 7m (ryc. 2).
Przekszta³cenia w obrêbie podziemnego ogniwa obiegu wody w zlewni da³y
widoczn¹ odpowied w odp³ywie rzecznym. Z tabeli 2 wynika, i¿ zmniejszenie
przep³ywu w Krêcicy na odcinku Stêpki¯aby utrzymywa³o siê od 1983 roku.
Jedynie w okresach wiosennych roztopów obserwowano przyrost zasobów p³yn¹cych korytem Krêcicy. Opublikowane dotychczas wyniki badañ, na podstawie zmniejszania siê si³y zwi¹zku statystycznego miêdzy miesiêcznymi: wskanikami odp³ywu podziemnego i rednimi g³êbokociami do zwierciad³a wody
w studniach, wnosz¹ o infiltracyjnym charakterze dolnego odcinka Krêcicy
(Jokiel i in. 1985ab). Badania przeprowadzone w 2002 roku równie¿ potwierdzi³y istnienie braku wiêzi hydraulicznej tego odcinka koryta z wodami podziemnymi. Niemniej jednak stwierdzono 10% wzrost wspó³czynnika odp³ywu, co wiadczy o poprawie warunków kr¹¿enia wody w zlewni. Fakt ten
potwierdza tak¿e zanotowany wzrost powierzchni zajmowanej przez mokrad³a. W stosunku do absolutnego minimum z 1990 roku mokrad³a powiêkszy³y
zajmowany area³ o 83% (Stolarska 2003).
Tab. 2. Zmiany natê¿enia przep³ywu z biegiem Krêcicy [m3·s-1]
Przekrój
hydrometryczny
Woniki
Stêpki
¯aby
Stêpki¯aby [%]

VII 1982

X 1983

VIII 1984

III 1985

XI 1985

VII 2002

0,126
0,143
0,189
+32,200

0,074
0,079
0,079
0,000

0,040
0,050
0,010
-80,000

0,140
0,360
0,790
+119,400

0,080
0,140
0,060
-57,100

0,056
0,089
0,080
-11,100
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W okresie ponad dwudziestu lat najwyraniejsze przekszta³cenia dokona³y siê w zakresie hydrografii zlewni. Mianowicie, w 2002 roku stwierdzono, i¿
w krajobrazie dolnej czêci zlewni pojawi³a siê struga Zalesicka, która wczeniej funkcjonowa³a jako ciek gin¹cy w podmok³ociach, natomiast dolny bieg
Krêcicy, mimo swojego infiltracyjnego charakteru, prowadzi³ wody w sposób
sta³y. Brakiem reakcji na zmiany zasiêgu leja depresyjnego cechowa³ siê epizodyczny ciek spod Brudzic. W koñcu XX wieku w zachodniej czêci zlewni cieki
funkcjonowa³y g³ównie w sposób okresowy b¹d epizodyczny. Wyran¹ poprawê stanu retencji korytowej odnotowano w ostatnich latach, od momentu
wy³¹czenia systemu odwodnienia SE czêci Kopalni. Sta³y przep³yw powróci³
miêdzy innymi w niegdy suchych odcinkach koryt strug p³yn¹cych spod Stobiecka Szlacheckiego oraz przez Dobryszyce (ryc. 2).
Przekszta³cenia stosunków wodnych zlewni objê³y równie¿ ich wymiar jakociowy. Przeprowadzone przez Kopalniê zwodoci¹gowanie wszystkich jednostek administracyjnych, objêtych zasiêgiem leja depresyjnego, przy jednoczesnym braku budowy systemów kanalizacyjnych, przyczyni³o siê do obni¿enia jakoci zasobów wód. Wody podziemne uznano za pozaklasowe, za wody
prowadzone korytem cieku g³ównego zaliczono do trzeciej klasy jakoci (Burchard 1995). Gêstoæ ognisk zanieczyszczeñ w zlewni Krêcicy wynios³a oko³o
20 na 1 km2. Podstawowym ogniskiem zanieczyszczeñ wód podziemnych s¹
nieu¿ytkowane studnie gospodarskie, zamienione na szamba ch³onne. Równie¿ powszechnym zjawiskiem zanotowanym w zlewni jest tak zwane dzikie sk³adowanie odpadów, w tym gnojowicy oraz wystêpowanie licznych do³ów ch³onnych (Burchard 1995; Stolarska 2003).
Przeprowadzone latem 2002 roku pomiary temperatury wód podziemnych
jednoznacznie wskaza³y na istnienie intensywnego dop³ywu zanieczyszczeñ.
Dla przyk³adu, wody g³êbokiej na 20 metrów studni zlokalizowanej we wsi
Wola Blakowa posiada³y temperaturê a¿ 14°C (poziom miêdzymorenowy).
Ostatnie badania terenowe pokaza³y, i¿ antropogeniczne zmiany stosunków wodnych zlewni bardzo silnie wp³ynê³y na funkcjonowanie i jakoæ ekosystemów wodnych. W warunkach obni¿onego zwierciad³a wód podziemnych
zasz³y nieodwracalne procesy wysychania i murszenia torfów w obszarach
niegdy silnie podmok³ych. Zmiana warunków wilgotnociowych na mokrad³ach przyczyni³a siê do zmiany ich sk³adu gatunkowego (wkraczanie gatunków flory lenej oraz przekszta³canie dawnych mokrade³ na u¿ytki rolne 
pola, pastwiska).
Podsumowanie
Przeledzone powy¿ej zmiany stosunków wodnych w zlewni Krêcicy, po
pierwsze wykaza³y powoln¹ odbudowê zasobów poziomu naglinowego, g³ów-
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nie w obszarach wolnych od aktualnego zasiêgu leja, przy jednoczesnym silnym pog³êbieniu depresji zwierciad³a wód miêdzymorenowych. Po drugie,
odnotowany wzrost retencji powierzchniowej (koryt i mokrade³) wyranie
koresponduje z wynikami uzyskanymi przed 1983 rokiem. Stwierdzono zatem, i¿ stosunki wodne zlewni d¹¿¹ do quasi-naturalnego uk³adu, zbli¿onego
do stanu panuj¹cego w pierwszym okresie oddzia³ywania Kopalni. Aczkolwiek wniosek ten nale¿y traktowaæ ostro¿nie z uwagi na korzystne warunki
alimentacji atmosferycznej zaistnia³e w 2002 roku.
Przewidziana do 2019 roku eksploatacja wêgla w polu Be³chatów oraz
pozyskiwanie wêgla z pola Szczerców przez kolejne 19 lat (2038 r.) nie zapowiadaj¹ szybkiej odbudowy stosunków wodnych regionu. Antropopresja górnicza zwi¹zana ze z³o¿em wêgla brunatnego w rowie Kleszczowa, mimo wielu
starañ i doæ efektywnych dzia³añ BOT KWB Be³chatów w zakresie ochrony rodowiska, nadal istotnie bêdzie wp³ywaæ na szeroko pojêty obieg wody.
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Zmiennoæ zasobów wodnych rzeki nizinnej
Variability of water resources of lowland river

ABSTRACT: Water resources of any territory are all the permanent or
temporal water on the investigated area. Taking into consideration the water
management problems we should probe the conditions of water resources,
which are characterized by quantity and can be described on the basis of
water level measurement and hydrometric parameters. Knowledge of
quantity state of water resources is essential to make decision assessment
and undertaking which has influence on water resources changes. That is
why the way of water resources characteristics should be adapt to type and
requirements of conducted analysis. The water balance is the result of such
analysis. Individual components of water balance allow analyzing the
dynamics of water circulation in river basin.
The water resources assessment is the most important essential
information for social-economic development planning of territory, which
executes sustainable development policy.
In this paper water resources of lowland river basin, the Widawa river,
were analyzed. In the last period the runoff regime changed due to
hydrotechnical structures, river control and water reservoirs.
S£OWA KLUCZOWE: zasoby wodne, rzeka nizinna, bilans wodny, odp³yw.
KEY WORDS: water resources, lowland river, water balance, runoff.

Wprowadzenie
Rozpatruj¹c problemy gospodarki wodnej, konieczne jest rozpoznanie stanu zasobów wodnych badanego obszaru. Stan ten najczêciej jest charakteryzowany przez wielkoci wyra¿aj¹ce ich ujêcie ilociowe, które s¹ okrelane na
podstawie obserwacji stanów wody oraz pomiarów hydrometrycznych. Znajomoæ ilociowego stanu zasobów wodnych jest niezbêdna nie tylko do oceny
bie¿¹cej, ale równie¿ jako poziom odniesienia do oceny skutków projektowanych przedsiêwziêæ wp³ywaj¹cych na zmiany zasobów wodnych badanego
obszaru. Dlatego te¿ sposób hydrologicznego scharakteryzowania musi byæ
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dostosowany do rodzaju oraz wymaganej dok³adnoci analiz i ocen. Wynikiem szczegó³owych analiz hydrologicznych jest bilans zasobów wodnych.
Pomiary sk³adowych bilansu wodnego pozwalaj¹ na analizê dynamiki obiegu
wody w zlewni.
W artykule poddano analizie zasoby wodne rzeki nizinnej Widawy, której
re¿im odp³ywu uleg³ w ostatnich latach zmianom, co wynika przede wszystkim z wprowadzonej zabudowy hydrotechnicznej, regulacji koryta oraz budowy ma³ych zbiorników wodnych.
Charakterystyka fizycznogeograficzna
Zlewnia Widawy po³o¿ona jest w obszarze nizin po³udniowo-zachodnich
obejmuj¹cym mezoregion Równiny Olenickiej i czêciowo Wzgórz Trzebnickich oraz Twardogórskich. Jest przyk³adem rzeki, w której zlewni przewa¿aj¹cym typem krajobrazu naturalnego jest krajobraz nizinny z dolinami i równinami akumulacyjnymi. Wysokoæ po³o¿enia wynosi od 100 do 200 m n.p.m.
Powierzchnia dorzecza Widawy do ujcia do Odry wynosi 1716 km2. W zlewni
Widawy wydzieliæ mo¿na 3 zlewnie cz¹stkowe zamkniête przekrojami wodowskazowymi o powierzchniach 509 km2 (Michalice), 738 km2 (Zbytowa) oraz
1640 km2 (Wroc³aw  So³tysowice). G³ównymi dop³ywami prawostronnymi
s¹: Olenica i Dobra, za lewostronnym Czarna Widawa.
Widawa jest rzek¹ antropogenicznie przekszta³con¹, która w latach 1905
1910 zosta³a uregulowana od km 21+055 do ujcia, a w latach siedemdziesi¹tych na ca³ej d³ugoci (103,2 km). W latach 19922002 nast¹pi³a renowacja
regulacji i znacznie zwiêkszono przepustowoæ koryta g³ównego (Parzonka
i in. 2003). W roku 2000 oddano do eksploatacji zbiornik Stradomia (0,496
mln m3) po³o¿ony we wsi Stradomia Wierzchnia w km 94+200, a w roku 2002
zbiornik Michalice (1,46 mln m3) po³o¿ony na terenie gminy Namys³ów w km
70+232. Ponadto na Widawie zlokalizowanych jest 17 budowli hydrotechnicznych, w tym: 11 jazów, 2 progi, 2 przepusty, kana³ ulgi i luza wa³owa, stawy
rybne. Ponadto wzd³u¿ biegu Widawy zlokalizowano 12 u¿ytkowników pobieraj¹cych wodê i zrzucaj¹cych cieki.
Charakterystyka klimatyczna
Wed³ug regionalizacji klimatycznej Dolnego l¹ska Schmucka (1960) pó³nocny skrawek zlewni Widawy nale¿y do stosunkowo ch³odnego regionu Trzebnickiego, pozosta³e obszary do najcieplejszego w tej czêci Polski regionu nadodrzañskiego. W podziale klimatycznym Polski wg Wosia (1999), po³udniowo-zachodnia czêæ zlewni nale¿y do regionu Dolnol¹skiego rodkowego, czêæ
rodkowa i pó³nocno-wschodnia do regionu Po³udniowowielkopolskiego.
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Najd³u¿sz¹ termiczn¹ por¹ roku jest lato (rednia dobowa temperatury
powietrza powy¿ej 15°C), które w Namys³owie trwa 94 dni. Zima (rednia
temperatura dobowa poni¿ej 0°C) trwa tu przeciêtnie 55 dni i rozpoczyna siê
23 grudnia. Meteorologiczny okres wegetacyjny rozpoczyna siê w Namys³owie rednio 25 marca.
Dni mrone, z temperatur¹ ujemn¹ przez ca³¹ dobê, pojawiaj¹ siê tu 27
razy w ci¹gu roku. Wystêpuj¹ od listopada do kwietnia, z najwy¿sz¹ czêstoci¹ w styczniu (rednio 9 dni). rednia roczna liczba dni bardzo mronych,
o temperaturze maksymalnej poni¿ej -10°C, wynosi 1,1. Dni gor¹ce, o temperaturze maksymalnej ponad 25°C, notowane s¹ w Namys³owie 36 razy w ci¹gu roku, od kwietnia do padziernika. Dni upalne, o temperaturze ponad 30°C,
wystêpuj¹ od maja do wrzenia. Ich rednia roczna liczba wynosi 5,2.
Opady atmosferyczne w zlewni Widawy cechuje du¿a zmiennoæ czasowa
i przestrzenna. rednie roczne sumy opadów na przewa¿aj¹cej czêci zlewni
zawieraj¹ siê w granicach 570620 mm. Najubo¿sza w opady jest zachodnia
czêæ zlewni Widawy, gdzie rednia roczna suma z okresu 19712000 wynosi
oko³o 550 mm. Najwiêksze sumy roczne opadów notuje siê w Che³stowie (rednio 661 mm), po³o¿onym u podnó¿a Wzgórz Twardogórskich. W przebiegu
rocznym maksimum opadów przypada w lipcu, a minimum w lutym. rednia
liczba dni z opadem kszta³tuje siê od oko³o 160 w dolnym biegu Widawy do
165 w Namys³owie i 168 w Che³stowie. Najwy¿sza zanotowana tu suma dobowa wynosi 76 mm.
Klimatyczny bilans wodny, charakteryzuj¹cy stopieñ uwilgotnienia atmosfery oraz potencjalne zasoby wodne w danym okresie, obliczany jest jako ró¿nica pomiêdzy sum¹ opadów atmosferycznych a wielkoci¹ ewapotranspiracji potencjalnej wyznaczonej ze wzoru Penmanna. Jest to wskanik stosowany do ilociowej oceny niedoboru opadów oraz intensywnoci suszy atmosferycznej. Wartoci rednie miesiêczne klimatycznego bilansu wodnego wyznaczone z okresu 19742003 dla 4 stacji po³o¿onych w zlewni Widawy i na terenach przyleg³ych s¹ ujemne niemal w ca³ym pó³roczu letnim (z wyj¹tkiem
padziernika), za najwiêksze sumy niedoboru opadów w stosunku do parowania wystêpuj¹ przewa¿nie w maju, b¹d w sierpniu (Radczuk 2005).
Charakterystyka hydrogeologiczna
Na terenie zlewni Widawy znajduj¹ siê trzy g³ówne zbiorniki wód podziemnych (GZWP): zbiornik Olenica, Trestno  pradolina rzeki Odry i subzbiornik K¹ty Wroc³awskie  O³awa  Brzeg  Olenica.
Wed³ug podzia³u hydrogeologicznego ca³a zlewnia rzeki Widawy le¿y w Regionie Wielkopolskim, w którym g³ówny poziom u¿ytkowy znajduje siê w utworach czwartorzêdu, tylko niekiedy w trzeciorzêdzie. Czwartorzêdowy poziom
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u¿ytkowy zlewni do wodowskazu Zbytowa wystêpuje od kilku do 70 m. Wody
poziomu u¿ytkowego tego poziomu s¹ przewa¿nie na g³êbokoci kilku metrów, rzadko dochodz¹ do 40 m (odcinki dolin kopalnych). S¹ to przewa¿nie
wody o swobodnym zwierciadle, których wystêpowanie ogranicza siê g³ównie
do dolin rzecznych Odry i jej dop³ywów. W utworach trzeciorzêdu s¹ 13 warstwy wodonone na g³êbokoci od 30 do oko³o 150 m. Pierwsza warstwa u¿ytkowa zalega na g³êbokoci od kilkunastu do 80 m. Wody wystêpuj¹ pod cinieniem, w okolicach Wroc³awia maj¹ miejsce czêste samowyp³ywy (Radczuk
2005).
Charakterystyka hydrologiczna
Powierzchnia dorzecza Widawy do ujcia do Odry wynosi 1716 km2. Wieloletnie obserwacje codziennych stanów wody i przep³ywów prowadzono
w 3 przekrojach wodowskazowych: Michalice, Zbytowa i Wroc³aw  So³tysowice. W 1995 roku posterunek wodowskazowy Wroc³aw  So³tysowice zosta³
zlikwidowany, na skutek trudnoci w prawid³owym prowadzeniu obserwacji
oraz bardzo silnego zarastania. W jego miejsce ok. 1,6 km w górê rzeki zainstalowano nowy wodowskaz Wroc³aw  Krzy¿anowice. W 2001 roku oddano
do u¿ytku zbiornik retencyjny w Michalicach, którego budowa i praca zak³óca³y obserwacje na posterunku wodowskazowym w Michalicach, po likwidacji którego zosta³ za³o¿ony nowy posterunek wodowskazowy w Namys³owie,
ok. 5,5 km w dó³ rzeki Widawy. W zwi¹zku z tym tylko wodowskaz Zbytowa
posiada d³ugi ci¹g obserwacyjny 19532006, na podstawie którego mo¿na oszacowaæ zasoby wodne.
W artykule przedstawiono charakterystyki hydrologiczne w postaci przep³ywów: charakterystycznych, prawdopodobnych, wezbraniowych, ni¿ówkowych oraz odp³ywu ca³kowitego i jego sk³adowej podziemnej dla zlewni Widawy zamkniêtej wodowskazem Zbytowa o powierzchni 736 km2.
Tab. 1. Przep³ywy charakterystyczne Widawy do przekroju Zbytowa za okres 19662005
Przep³yw w m3·s-1
Odp³yw jednostkowy w dm3·s-1·km-2

NNQ
0,11 (2004)
0,15

SNQ
0,65
0,88

SSQ
3,32
4,51

SWQ
22,7
30,8

WWQ
39,8 (1982)
54,1

NNQ  najni¿szy niski przep³yw, SNQ  redni niski przep³yw, SSQ  redni przep³yw,
SWQ  redni wysoki przep³yw, WWQ  najwy¿szy wysoki przep³yw

Przep³ywy o zadanym prawdopodobieñstwie przewy¿szenia zosta³y obliczone w przekroju wodowskazowym Zbytowa, dla którego dysponowano ci¹giem przep³ywów maksymalnych rocznych z wielolecia, który spe³nia³ warunki jednorodnoci. Parametry funkcji rozk³adu prawdopodobieñstwa otrzy-
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mano metod¹ najwiêkszej wiarygodnoci. Obliczenia wykonano programem
komputerowym Qmaxp (IMGW 2001).
W opracowaniu podano wielkoci przep³ywów o zadanym prawdopodobieñstwie przewy¿szenia na poziomie p=10%, p=1% oraz p=0,3% istotnych z punktu
widzenia szacowania zasobów wodnych w czasie wyst¹pienia wielkich wód
oraz oceny zagro¿enia powodziowego (tab. 2).
Tab. 2. Wartoci przep³ywów o zadanym prawdopodobieñstwie przewy¿szenia
w przekroju wodowskazowym Zbytowa na Widawie
Przep³ywy o zadanym prawdopodobieñstwie przewy¿szenia
Parametry rozk³adu
Q10%
q10%
Q1%
q1%
Q0,3%
q0,3%
m3·s-1
dm3·s-1·km-2
m3·s-1
dm3·s-1·km-2
m3·s-1
dm3·s-1·km-2
Rozk³ad Persona III typu,
a=0,198165, h=4,423788,
36,5
49,6
54,1
73,5
62,4
84,8
e=0, poz. ufnoci=0,38,
Kryterium Akaike
AIC=13,40030

Przep³ywy ni¿ówkowe s¹ obiektywnym wskanikiem odzwierciedlaj¹cym
zasoby wodne w czasie trwania suszy hydrologicznej. Na podstawie wyników
trójparametrycznego modelu opisu ni¿ówek okrelono deficyty i czasy ich trwania wyznaczone dla wartoci progowej Q90% dla przekrojów wodowskazowych
Widawy. Parametry ni¿ówki ekstremalnej w wieloleciu 19662005 zamieszczono w tab. 3.
Tab. 3. Parametry ni¿ówki ekstremalnej w zlewni Widawy do przekroju
wodowskazowego Zbytowa
Data

Deficyt
[tys. m3]

2003-05-28 
2003-10-07

4474

Czas trwania

Intensywnoæ
ni¿ówki
[tys. m3]

Przep³yw
minimalny
[m3·s-1]

Data
wyst¹pienia
przep³ywu
minimalnego

133

33,6

0,26

2003-06-25

Ogó³em w wieloleciu 19662005 wyst¹pi³y 43 ni¿ówki. Liczbê ni¿ówek z podzia³em na klasy czasu ich trwania zestawiono w tab. 4.
Tab. 4. Liczba ni¿ówek z podzia³em na klasy w zlewni Widawy
Wodowskaz
Zbytowa

ogó³em
43

do 10 dni
13

11 do 20 dni
12

21 do 30 dni
6

ponad 30 dni
12

Odp³yw ca³kowity i jego zmiennoæ jest cile zwi¹zana ze zmianami zasilania rzeki spowodowanymi warunkami klimatycznymi oraz hydrogeologicznymi. Odp³yw charakteryzuje siê wyranie zaznaczon¹ zmiennoci¹ sezonow¹ (Tomaszewski 2001). Udzia³ wód powierzchniowych i podziemnych w od-

534

Tamara Tokarczyk, Mariusz Adynkiewicz-Piragas

p³ywie ca³kowitym oraz ich zmiennoæ, powodowana rocznym rytmem zasilania, daje podstawê do wydzielenia okresów zasobnych oraz ubogich w wodê
(Tokarczyk, Adynkiewicz-Piragas 2004). W zwi¹zku z powy¿szym w pracy
dokonano rozdzia³u hydrogramu codziennych przep³ywów na odp³yw podziemny, przyjmuj¹c za³o¿enie, ¿e odp³yw gruntowy zmienia siê liniowo pomiêdzy
najwa¿niejszymi minimalnymi przep³ywami lokalnymi i nie przekracza wysokoci przep³ywu granicznego Q0. Wartoæ Q0 przyjêto jako redni¹ arytmetyczn¹ wielolecia z wartoci otrzymanych z krzywych opadania rocznych i odpowiada ona punktowi zmiany zasilania z powierzchniowego na podziemny.
Do obliczeñ zastosowano program komputerowy NIZOWKA (Jakubowski
1997). Zmiennoæ odp³ywu z podzia³em na odp³yw powierzchniowy i podziemny w uk³adzie miesiêcznym w postaci wskaników przedstawiono na ryc. 1.
Odp³yw podziemny jest wyrównany, podczas gdy odp³yw ca³kowity ma wyrane maksimum w marcu.

Ryc. 1. Wielkoæ odp³ywu ca³kowitego z wydzielonym odp³ywem podziemnym na tle sum
opadów w poszczególnych miesi¹cach w wieloleciu 19662005 w zlewni Widawy do przekroju wodowskazowego Zbytowa

Ma³¹ zmiennoci¹ charakteryzuje siê odp³yw podziemny w uk³adzie rocznym, co obrazuje ryc. 2. Najmniejsza wartoæ odp³ywu podziemnego wyst¹pi³a w 1992 r. (25 mm). Równie¿ w ostatnich latach od 2000 r. (z wyj¹tkiem
2001 r.) odp³yw ten by³ mniejszy od redniej i waha³ siê od 38,5 mm (2003) do
53,4 (2004), podczas gdy redni z wielolecia wynosi³ 60, 2 mm.

Zmiennoæ zasobów wodnych rzeki nizinnej
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Ryc. 2. Wielkoæ odp³ywu ca³kowitego z wydzielonym odp³ywem podziemnym na tle sum
opadów w poszczególnych latach w wieloleciu 19662005 w zlewni Widawy do przekroju
wodowskazowego Zbytowa

Podsumowanie
Widawa jest rzek¹ o wyranym zasilaniu opadowym letnim, natomiast
jesienno-zimowym zasilaniu podziemnym. Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e o wielkoci
odp³ywu decyduje wielkoæ opadu pó³rocza poprzedzaj¹cego. Procentowy udzia³
odp³ywu podziemnego w odp³ywie ca³kowitym wynosi 40% (odp³yw podziemny/odp³yw ca³kowity). Zasilanie opadem zlewni podziemnej kszta³tuje siê na
poziomie 10% (odp³yw podziemny/opadu).
Przep³yw redni z wielolecia 19662005 wynosi SSQ = 3,32 m3·s-1, a odpowiadaj¹cy mu sp³yw 4,51 dm3·s-1·km-2. Najni¿szy przep³yw w wieloleciu NNQ
wynosi³ 0,11 m3·s-1, odpowiadaj¹cy mu sp³yw 0,649 dm3·s-1·km-2. Najwy¿szy
zarejestrowany przep³yw wyniós³ 38,8 m3·s-1, za odpowiadaj¹cy mu sp³yw
54,1 dm3·s-1·km-2. Wartoæ przep³ywu o prawdopodobieñstwie przewy¿szenia
1% wynosi 54,1 m3·s-1, za odpowiadaj¹cy mu sp³yw jednostkowy 73,5 dm3·s-1 ·km-2.
W latach 19662005 w zlewni Widawy zamkniêtej przekrojem wodowskazowym Zbytowa wyst¹pi³o 43 ni¿ówki, w tym 12, które trwa³y ponad 30 dni.
W czasie ekstremalnej ni¿ówki deficyt wody wyra¿ony w mm na powierzchniê zlewni zamkniêtej przekrojem wodowskazowym Zbytowa wynosi³ 6,07 mm.
Z powy¿szych charakterystyk mo¿na oceniæ zlewniê Widawy jako rednio
zasobn¹ w wodê o wyranym sezonowym zasilaniu. W roku suchym rednie
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roczne przep³ywy, w porównaniu do warunków przeciêtnych z wielolecia,
zmniejszaj¹ siê o ok. 40%. Sytuacjê pogarsza dodatkowo nierównomierny rozk³ad odp³ywu w ci¹gu roku, wystêpowanie niskich przep³ywów w okresie najwiêkszego zapotrzebowania podczas pe³nej wegetacji.
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Pora koncentracji odp³ywu podziemnego
w rodkowej Polsce
Time concentration of the groundwater runoff in the central Poland

Abstract: Phenomenon of the groundwater runoff seasonality was
estimated by Markhams indices, transferred to hydrological background.
Time concentration and seasonality index of the groundwater flow was
estimated on the basis of daily discharge series, transformed into monthly
groundwater runoff series with the assistance of the ET algorithm, for the
period 19711990, for 28 gauging stations closing autochthonous catchments,
situated in the central Poland. Analyses concerned spatial and temporal
variations of presented indices as well as their connections with base flow
index, which were depicted on maps. As a result some linear regression models
appeared.
S£OWA KLUCZOWE: dynamika odp³ywu podziemnego, wspó³czynnik zasilania
podziemnego, wskanik zmiennoci i sezonowoci odp³ywu.
KEY WORDS: groundwater flow dynamics, base flow index, indices of the flow
variability and seasonality.

Wprowadzenie
Sezonowa zmiennoæ zasilania koryta rzecznego wodami podziemnymi jest
wypadkow¹ wielu stacjonarnych i niestacjonarnych czynników fizycznogeograficznych zwi¹zanych z klimatem, budow¹ geologiczn¹, rzeb¹ czy pokryciem terenu. Jednak ostatnie lata, a w³aciwie ju¿ dekady, przynios³y narastaj¹c¹ ingerencjê cz³owieka w stosunki wodne, zw³aszcza w odniesieniu do wielkoci i struktury odp³ywu. Zmiany te maj¹ charakter bezporedni (relatywnie ³atwy do zarejestrowania), jak te¿ opóniony, w wyniku czego impulsy
uwarunkowane antropogenicznie docieraj¹ do koryta rzecznego poprzez szereg ogniw porednich i s¹ trudne do zidentyfikowania. W badaniach re¿imu
rzecznego ocena stopnia sezonowoci charakterystyk bêd¹cych jego estymatorami ma zasadnicze znaczenie, za próba rozszerzenia zbioru zmiennych,
opisuj¹cych tê sezonowoæ, wydaje siê celowa, zw³aszcza w kontekcie coraz
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wiêkszej niestabilnoci naturalnych i antropogenicznych czynników generuj¹cych proces odp³ywu.
Kompleksowemu ujêciu zagadnienia sezonowoci odp³ywu podziemnego
powiêcono w literaturze przedmiotu stosunkowo niewiele uwagi. Istniej¹ce
analizy bazowa³y na za³o¿onych a priori jednostkach czasowych, jakimi by³y
miesi¹ce czy pó³rocza i w takich samych przedzia³ach interpretowano póniej
uzyskiwane charakterystyki zmiennoci odp³ywu. Stopieñ nierównomiernoci rocznego przebiegu odp³ywu podziemnego, jak te¿ porê jego koncentracji
mo¿na jednak wyraziæ, bazuj¹c na miarach k¹towych, zaproponowanych przez
Markhama (1970), które w wersji autorskiej pos³u¿y³y do analizy opadów
atmosferycznych, a po pewnych przekszta³ceniach zosta³y wykorzystane do
konstrukcji indeksu sezonowoci (ISp) i wskanika pory koncentracji (WPKp)
odp³ywu podziemnego.
Obie charakterystyki powstaj¹ przy za³o¿eniu, ¿e redni miesiêczny odp³yw pochodzenia podziemnego reprezentowany jest przez wektor (ri) o d³ugoci proporcjonalnej do wielkoci tego¿ odp³ywu i k¹cie nachylenia (ai) uzale¿nionym od po³o¿enia rodka danego miesi¹ca wzglêdem pocz¹tku roku hydrologicznego:
360 ⋅ S
365

αi =

(1)

gdzie: S  liczba dni pomiêdzy pocz¹tkiem roku hydrologicznego a rodkiem
danego miesi¹ca.
W wyniku zastosowania tej operacji powstaje 12 wektorów, dla których
mo¿na wyznaczyæ wektor wypadkowy R o module |R| i kierunku w (ryc. 1).
Dziel¹c d³ugoæ wektora wypadkowego |R| przez sumê d³ugoci wektorów
cz¹stkowych |ri| mo¿na obliczyæ indeks sezonowoci:
IS p =

R
12

∑ ri

⋅ 100%

(2)

i =1

Zdefiniowany powy¿ej wskanik przyjmuje wartoci z przedzia³u 0100%,
a wraz z jego wzrostem, ronie stopieñ sezonowoci odp³ywu podziemnego.
Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e wynik równy 0% oznaczaæ mo¿e nie tylko idealn¹
równomiernoæ odp³ywu w ci¹gu 12 miesiêcy, lecz równie¿ przypadek, w którym ca³a jego masa skupia siê w 2 przeciwstawnych miesi¹cach (np. listopad
i maj). Obie sytuacje maj¹ charakter skrajny i teoretyczny, jednak wskazuj¹
na koniecznoæ uwa¿nej interpretacji uzyskiwanych wyników.
K¹t nachylenia wektora wypadkowego R  (w) jest estymatorem pory koncentracji odp³ywu podziemnego (ryc. 1), za wartoæ wskanika na nim bazuj¹cego oblicza siê wed³ug wzoru:

Pora koncentracji odp³ywu podziemnego w rodkowej Polsce

539

Ryc. 1. Idea konstrukcji miar sezonowoci odp³ywu podziemnego na podstawie metody
Markhama; ri  wektor reprezentuj¹cy redni odp³yw podziemny w miesi¹cu i, R  wektor
wypadkowy dla wektorów ri, ai  k¹t reprezentuj¹cy po³o¿enie rodka miesi¹ca wzglêdem
pocz¹tku roku hydrologicznego, w  k¹t wskazuj¹cy termin pory koncentracji odp³ywu podziemnego wzglêdem pocz¹tku roku hydrologicznego

⎛ 2
⎜ ∑ ri cos α i
WPK p = arctg ⎜ i2=
⎜ r sin α
⎜∑ i
i
⎝ i =

⎞
⎟ 365
⎟⋅
⎟ 360
⎟
⎠

(3)

Charakterystyka, jak¹ jest WPKp, wskazuje na termin koncentracji masy
odp³ywu podziemnego (w dobach wzglêdem pocz¹tku roku hydrologicznego)
i nie nale¿y jej uto¿samiaæ z okresem wystêpowania maksymalnych odp³ywów pochodzenia podziemnego. W po³¹czeniu z indeksem sezonowoci mo¿na zatem oceniæ nie tylko porê koncentracji zasilania podziemnego rzek, ale
równie¿ jej si³ê, która ma istotne znaczenie przy ocenach re¿imu rzecznego.
Warto dodaæ, ¿e oba wskaniki pozwalaj¹ na porównywanie pory i stopnia
koncentracji masy wody w przebiegu rocznym pomiêdzy ró¿nymi ogniwami
cyklu hydrologicznego. W literaturze polskiej znalaz³y one zastosowanie ju¿
przy ocenie opadów atmosferycznych (Ko¿uchowski, Wibig 1988), odp³ywu
podziemnego (w skali ca³ego kraju) (Tomaszewski 2001), odp³ywów niskich
(Bartnik 2005), czy odp³ywu ca³kowitego (Jokiel, Bartnik 2001; Bartnik, Tomaszewski 2006).
Materia³ badawczy
Opracowaniem objêto 28 zlewni autochtonicznych, po³o¿onych w dorzeczu
Warty, Pilicy i Bzury (ryc. 2). Powierzchnie badanych obiektów zawiera³y siê
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w przedziale 119  1713 km2, za ich po³o¿enie odzwierciedla³o praktycznie
pe³ne spektrum warunków fizycznogeograficznych, determinuj¹cych odp³yw
podziemny w Polsce rodkowej. Wzglêdnie równomierne rozmieszczenie zlewni
w przestrzeni umo¿liwi³o interpolacjê i ekstrapolacjê uzyskanych wyników
oraz konstrukcjê map tematycznych w konwencji dazymetrycznej.

Ryc. 2. Rozmieszczenie zlewni objêtych opracowaniem; 1. Warta  Poraj, 2. Liswarta 
Niwki, 3. Kocinka  Kunica, 4. Olenica  Niechmirów, 5. Grabia  £ask, 6. Pichna 
Ró¿d¿a³y, 7. Ner  D¹bie, 8. Kie³baska  Kocielec, 9. Czarna Struga  Tr¹bczyn, 10. Prosna  Gorzów l¹ski, 11. Pomianka  Opatów, 12. Niesób  Kunica Skakawska, 13. O³obok  O³obok, 14. Lutynia  Raszewy, 15. Mogilnica  Konojad, 16. ¯ebrówka  Bonowice,
17. Czarna W³oszczowska  Januszewice, 18. Czarna Maleniecka  D¹browa, 19. Luci¹¿a
 K³udzice, 20. Wolbórka  Zawada, 21. Drzewiczka  Odrzywó³, 22. Ochnia  Kutno,
23. Moszczenica  Gieczno, 24. Mroga  Bielawy, 25. Rawka  Kêszyce, 26. Pisia  Duranów, 27. Utrata  Krubice, 28. £asica  W³adys³awów

ród³owy materia³ hydrometryczny stanowi³y serie przep³ywów dobowych
za okres 19711990, w przekrojach kontrolnych obserwowanych przez IMGW.
Na ich podstawie oszacowano dobowe wartoci odp³ywu podziemnego przy
pomocy automatycznego algorytmu separacyjnego ET, zaproponowanego przez
Tomaszewskiego (2001). Dane te przekszta³cono w wektory rednich miesiêcznych odp³ywów pochodzenia podziemnego i na ich podstawie oszacowano zde-
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finiowane wczeniej indeksy sezonowoci oraz wskaniki pory koncentracji
odp³ywu podziemnego.
Interpretacja uzyskanych wyników oraz dalsze analizy wymaga³y oszacowania jeszcze dwóch parametrów w badanych szeregach czasowych. Dyspersjê wyników oceniono na podstawie wspó³czynnika zmiennoci (Cv), definiowanego jako iloraz odchylenia standardowego i redniej w badanej próbce.
Drug¹ charakterystyk¹ by³ wspó³czynnik zasilania podziemnego (WZp), obrazuj¹cy procentowy udzia³ odp³ywu podziemnego w ca³kowitym.
Pora i poziom koncentracji odp³ywu podziemnego
Przeciêtna pora koncentracji odp³ywu podziemnego w badanej próbce zlewni
przypad³a na 9 lutego (ryc. 3). W po³owie badanych przypadków wskanik
WPKp wypad³ w pierwszej po³owie lutego, za jego skrajne wartoci dotycz¹
Wolbórki  17 I oraz £asicy  11 III. Interesuj¹cym jest fakt, ¿e przeciêtna
koncentracja odp³ywu ca³kowitego w rodkowej Polsce wypada jedynie tydzieñ wczeniej  2 II (Bartnik, Tomaszewski 2006). Wskazuje to bardzo wyranie na rolê pó³rocza zimowego w formowaniu zasilania podziemnego oraz od-

Ryc. 3. Zró¿nicowanie wskanika pory koncentracji (WPKp) oraz indeksu sezonowoci (ISp)
odp³ywu podziemnego w badanej próbce zlewni (19711990); 1  mediana, 2  rozstêp
miêdzykwartylowy, 3  zakres zmiennoci w obrêbie 1,5 odchylenia kwartylowego, 4  wartoci odstaj¹ce w obrêbie 3 odchyleñ kwartylowych

542

Edmund Tomaszewski

p³ywu w ogóle. Coraz czêstsze pojawianie siê beznie¿nych zim, czêstych ródzimowych odwil¿y sprawia, ¿e w okresie tym zbiorniki strefy aktywnej wymiany s¹ najintensywniej odnawiane w skali ca³ego roku. Brak wegetacji
sprzyjaj¹cy infiltracji w okresach dodatnich temperatur zdecydowanie skraca czas alimentacji i skutkuje stosunkowo szybk¹ i pokan¹ koncentracj¹
odp³ywu.
Porz¹dek przestrzenny WPKp wykazuje uk³ad w przybli¿eniu pasowy 
po³udnikowy (ryc. 4). Jednak¿e jego geneza nie wynika z przechodzenia pór
roku przez Polskê rodkow¹, lecz ze zró¿nicowania warunków geofiltracyjnych i geostrukturalnych. Jako pierwsze bowiem, odp³yw podziemny koncentruj¹ zlewnie wystêpuj¹ce w pobli¿u wododzia³u Odry i Wis³y. Mo¿na za³o¿yæ, i¿ z powodu stosunkowo niewielkiej objêtoci zbiorników strefy aktywnej
wymiany na tych obszarach oraz p³ytkiego rozcinania poziomów wodononych
przez koryta rzeczne, wystêpuje tu najszybsza reakcja na zasilanie, skutkuj¹ca koncentracj¹ odp³ywu podziemnego ju¿ w drugiej po³owie stycznia. Na
wiêkszoci obszaru po³o¿onego na po³udnie od pradoliny warszawsko-berliñskiej wartoci WPKp wypadaj¹ w pierwszej po³owie lutego. Istniej¹ tu lokalne
wyj¹tki od tej prawid³owoci, jednak przechodz¹ one jedynie na s¹siednie
terminy i wynikaj¹ prawdopodobnie ze specyfiki hydrogeologicznej lub gospodarki wodnej prowadzonej w danej zlewni.

Ryc. 4. Rozmieszczenie wskanika pory koncentracji i indeksu sezonowoci odp³ywu podziemnego (19711990); a  wskanik pory koncentracji odp³ywu podziemnego (miesi¹c/
po³owa), indeks sezonowoci odp³ywu podziemnego [%]: 1  6,114,0, 2  14,122,0, 3 
22,130,0, 4  30,138,0
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Przeciêtna wartoæ indeksu sezonowoci w rodkowej Polsce wynosi 18,2%
(ryc. 3). Rozk³ad w badanej próbce zbli¿ony jest do normalnego. Ekstrema
zanotowano w zlewniach Kocinki (7,6%) oraz Mogilnicy (37%). Dyspersja
omawianych wartoci jest na tyle du¿a, ¿e przedzia³ po³owy liczebnoci skupiony wokó³ mediany (13,225,5%) stanowi wiêcej ni¿ po³owê ca³ego przedzia³u zmiennoci. Zlewnie badanego obszaru wykazuj¹ nieco wy¿szy poziom
koncentracji odp³ywu podziemnego od przeciêtnej dla Polski, która wynosi
14,7% (Tomaszewski 2001). Warto równie¿ podkreliæ, ¿e w badanym zbiorze
wyst¹pi³y zlewnie o ekstremalnie silnej koncentracji odp³ywu podziemnego
w skali ca³ego kraju np. Mogilnica. Stopieñ sezonowoci odp³ywu ca³kowitego
oszacowany dla tych terenów jest oczywicie zdecydowanie wy¿szy (przeciêtnie 21%) i bardziej zmienny (942%) (Bartnik, Tomaszewski 2006), a i opady
atmosferyczne wykazuj¹ sezonowoæ znacznie wy¿szego poziomu 2030%
(Ko¿uchowski, Wibig 1988). Wniosku takiego nale¿a³o siê oczywicie spodziewaæ, lecz warto zwróciæ uwagê, ¿e ró¿nica w analizowanym poziomie koncentracji pomiêdzy odp³ywem podziemnym a ca³kowitym lub opadami jest niemal dwukrotna.
W ujêciu przestrzennym, najwiêksz¹ sezonowoci¹ odp³ywu podziemnego
charakteryzuje siê obszar Wielkopolski (ryc. 4). Odp³ywy podziemne pochodz¹ce z wystêpuj¹cych tu ma³o zasobnych zbiorników naglinowych i ródglinowych s¹ doæ nierównomiernie roz³o¿one  zdarzaj¹ siê wysokie wezbrania
i g³êbokie ni¿ówki. Wraz z przemieszczaniem siê w kierunku po³udniowo-wschodnim, wielkoci ISp stopniowo malej¹, osi¹gaj¹c minima na Wy¿ynie
Ma³opolskiej (poni¿ej 10%). Zasilanie podziemne rzek pochodzi tu z drena¿u
zasobnych zbiorników w utworach wapiennych i marglistych. Jest ono równomiernie roz³o¿one w roku i nie wykazuje du¿ych ró¿nic zwi¹zanych z sezonowoci¹. Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e w przypadku odp³ywu podziemnego
czynniki geologiczne zdecydowanie silniej determinuj¹ poziom jego sezonowoci ni¿ warunki klimatyczne, czego spektakularnym przyk³adem jest Nizina Wielkopolska, gdzie przy relatywnie najbardziej równomiernie roz³o¿onych opadach nierównomiernoæ zasilania podziemnego jest najwiêksza.
Stabilnoæ pory koncentracji odp³ywu podziemnego i stopnia
jej sezonowoci
Jedn¹ z powszechnie stosowanych miar dyspersji jest wspó³czynnik zmiennoci. W odniesieniu do pory koncentracji odp³ywu podziemnego warto zadaæ
pytanie  na ile pora ta jest stabilna w wieloleciu? Nale¿y bowiem pamiêtaæ,
¿e przeciêtna, wyznaczona dla szeregu o du¿ej dyspersji czêsto trafia w wartoci teoretyczne, po³o¿one daleko od tych, które wyst¹pi³y w rzeczywistoci.
Ponadto stopieñ zmiennoci cech sezonowych jest istotn¹ informacj¹, uzupe³niaj¹c¹ wiedzê o re¿imie rzecznym.
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Wspó³czynnik zmiennoci pory koncentracji odp³ywu podziemnego zmienia³ siê w badanej próbce od 0,2 do 0,8, przeciêtnie za uk³ada³ siê na poziomie 0,42 (ryc. 5). Na poziom dyspersji istotnie wp³ywa fakt, ¿e po³owa liczebnoci próbki, skupiona wokó³ mediany, wystêpuje w doæ szerokim przedziale.

Ryc. 5. Zró¿nicowanie miar dyspersji i wspó³czynnika zasilania podziemnego w badanej
próbce zlewni (19711990); CVWPKp  wspó³czynnik zmiennoci wskanika pory koncentracji odp³ywu podziemnego, CVISp  wspó³czynnik zmiennoci indeksu sezonowoci odp³ywu podziemnego, WZp  wspó³czynnik zasilania podziemnego, 1  mediana, 2  rozstêp
miêdzykwartylowy, 3  zakres zmiennoci w obrêbie 1,5 odchylenia kwartylowego, 4 
wartoci odstaj¹ce w obrêbie 3 odchyleñ kwartylowych

W ujêciu przestrzennym wielkoci CVWPKp równie¿ wykazuj¹ bardzo du¿e
zró¿nicowanie (ryc. 6). Najmniej stabilna pora koncentracji jest w górnej czêci dorzecza Bzury, rodkowej Pilicy i w wybranych zlewniach dorzecza Warty. Zdecydowanie mniej zmienna jest pora koncentracji w zachodniej czêci
badanego obszaru. Wydaje siê, i¿ w tym przypadku czynniki klimatyczne,
a zw³aszcza stopieñ kontynentalizmu pluwialnego i termicznego, odgrywaj¹
wiod¹c¹ rolê, a warunki hydrogeologiczne jedynie modyfikuj¹ nieco istniej¹cy stan rzeczy.
Indeks sezonowoci charakteryzuje przeciêtnie nieco wy¿szy wspó³czynnik zmiennoci (0,47) ni¿ CVWPKp (ryc. 5), jednak¿e rozrzut CVISp jest zdecydowanie mniejszy i asymetryczny w stronê wartoci niskich. Zatem, o ile pora
koncentracji odp³ywu podziemnego mo¿e byæ bardzo zmienna, to indeks sezonowoci, determinowany struktur¹ strefy aktywnej wymiany, wykazuje wiêksz¹ stabilnoæ wieloletni¹. W efekcie porz¹dek przestrzenny CVISp nie wykazuje stref, lecz jedynie obszary, na których zmiennoæ indeksu sezonowoci
jest nieco wy¿sza lub ni¿sza od przeciêtnej (ryc. 6).
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Ryc. 6. Rozmieszczenie miar dyspersji oraz wspó³czynnika zasilania podziemnego (1971
1990); a  wspó³czynnik zmiennoci indeksu sezonowoci odp³ywu podziemnego, b  wspó³czynnik zmiennoci wskanika pory koncentracji odp³ywu podziemnego; wspó³czynnik
zasilania podziemnego [%]: 1  57,162,0, 2  62,167,0, 3  67,172,0, 4  72,177,0 5 
77,182,0

Warto zwróciæ uwagê na relacje, jakie zachodz¹ pomiêdzy CVWPKp i CVISp
w poszczególnych zlewniach na tle wspó³czynnika zasilania podziemnego
(WZp), bêd¹cego estymatorem podatnoci strefy hydrologicznie czynnej na gromadzenie i drena¿ wód podziemnych (ryc. 5, 6). Wyró¿niæ tu mo¿na dorzecza,
w których CVWPKp znacznie przewy¿sza CVISp, a poziom retencyjnoci wód podziemnych odzwierciedlany jest wysok¹ wartoci¹ WZp (np. Moszczenica, Luci¹¿a, Czarna W³oszczowska, Warta  Poraj). Zlewnie te odznaczaj¹ siê na
tyle zasobnymi zbiornikami wód podziemnych, ¿e wykazuj¹ zró¿nicowan¹
reakcjê na zasilanie, co skutkuje sta³ym poziomem sezonowoci, lecz zmienn¹ por¹ koncentracji. Z drugiej strony wystêpuj¹ zlewnie o niskich wartociach CVISp i wysokich CVWPKp. Obiektom tym z kolei towarzyszy znacznie
ni¿szy poziom retencyjnoci (np. Mogilnica, Olenica, Liswarta czy O³obok),
zapewniaj¹cy stosunkowo intensywn¹ alimentacjê wód podziemnych, lecz
w krótkim i podobnym terminie. Istnieje jeszcze ca³a grupa zlewni o podobnej
zmiennoci pory koncentracji i indeksu sezonowoci, gdzie stopieñ samej
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zmiennoci wydaje siê pozostawaæ w zwi¹zku z wielkoci¹ wspó³czynnika
zasilania podziemnego.
Podsumowanie
Przeprowadzone analizy doæ wyranie dowodz¹, ¿e zarówno pora, jak i si³a koncentracji odp³ywu podziemnego w zlewniach nizinnych wykazuje istotne i wielokierunkowe zmiany. Niew¹tpliwie charakterystyki te pozostaj¹ w silnym zwi¹zku ze wspó³czynnikiem zasilania podziemnego, bêd¹cego estymatorem stopnia retencyjnoci zlewni. Bardzo wyrana zale¿noæ rysuje siê nie
tylko pomiêdzy indeksem sezonowoci odp³ywu podziemnego i WZp, lecz równie¿ pomiêdzy ISp a wspó³czynnikiem zmiennoci WZp (ryc. 7). W pierwszym
przypadku wzrost poziomu retencyjnoci zlewni, a co za tym idzie, wzrost
bezw³adnoci zasobów gromadzonych w zbiornikach strefy aktywnej wymia-

Ryc. 7. Wybrane zale¿noci regresyjne; ISp  indeks sezonowoci odp³ywu podziemnego,
WZp  wspó³czynnik zasilania podziemnego, CVWZp  wspó³czynnik zmiennoci wspó³czynnika zasilania podziemnego, CVWPKp  wspó³czynnik zmiennoci wskanika pory koncentracji odp³ywu podziemnego, r  wspó³czynnik korelacji, r2  wspó³czynnik determinacji,
p  poziom istotnoci uzyskanego równania regresji
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ny sprawia, i¿ odp³yw podziemny jest coraz bardziej wyrównany w ci¹gu roku.
W drugim przypadku, wzrost niestabilnoci udzia³u zasilania podziemnego,
wskazuj¹cego na obni¿one zdolnoci retencyjne zlewni, wyranie wp³ywa na
wzrost stopnia sezonowoci odp³ywu podziemnego. Sezonowoæ podziemnej
sk³adowej odp³ywu rzecznego wykazuje jeszcze jedn¹, interesuj¹c¹ w³aciwoæ. Otó¿ przy niskim stopniu jego sezonowoci, pora koncentracji nabiera
sk³onnoci do przesuwania siê, co jest spowodowane brakiem wyranej
kumulacji odp³ywu podziemnego (ryc. 7).
Na zakoñczenie warto zwróciæ uwagê, ¿e w obserwowanych wieloletnich
szeregach WPKp, tylko w jednym przypadku (O³obok) wykryto istotny statystycznie trend liniowy. W odniesieniu do ISp, zidentyfikowano równie¿ jedynie 3 przypadki (Kie³baska, O³obok, Mogilnica) istotnej tendencji do zmian
w wieloleciu. Jest to o tyle ciekawe, ¿e ró¿ne formy odp³ywu w tym okresie
i na tym obszarze podlega³y doæ powszechnie istotnym statystycznie trendom (Jokiel 2004). Brak tego typu tendencji w odniesieniu do zjawiska sezonowoci odp³ywu podziemnego mo¿e wskazywaæ, i¿ mimo istotnych zmian
w samym odp³ywie jego struktura wewnêtrzna wci¹¿ pozostaje niezmieniona, co oznacza, ¿e poszczególne komponenty odp³ywu zmieniaj¹ siê proporcjonalnie do swoich wielkoci.
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Wybrane parametry struktury ni¿ówek na
przyk³adzie rzek Polski rodkowej

Selected parameters of the low flow structure on the study case of the central Poland rivers

ABSTRACT: The main aim of this article was to analyse relationships
between minor and large hydrological draughts. Identification of low flow
periods was based on threshold level method where minor droughts appeared
below WNQ level (maximal value from minimal yearly run-off series) and
large droughts  below SNQ level (average value from minimal yearly runoff series). Basic calculations were made for daily discharge series (1966
1983) of 29 gauging stations situated in the central Poland. Analysis involved
three basic parameters: run-off deficit, low flow duration and number of low
flow periods as well as three, newly constructed, characteristics of low flow
structure: coefficient of a large low flow deficit, coefficient of a large low flow
duration and coefficient of a large low flow frequency. Finally, 3 types of low
flow structure were defined as well as their spatial differentiation.
S£OWA KLUCZOWE: struktura ni¿ówki, kryteria wydzielenia ni¿ówek, objêtoæ
ni¿ówki, czas trwania ni¿ówki.
KEY WORDS: low water structure, criteria of the flow periods identification,
runoff deficit, low flow duration.

Wprowadzenie
Ni¿ówka rzeczna jest pojêciem dobrze znanym w hydrologii. W okresie
letnim uto¿samia siê j¹ z faz¹ suszy hydrologicznej, wywo³an¹ brakiem zasilania opadowego przy znacznym wspó³udziale ewapotranspiracji. Podczas zimy
geneza tego zjawiska mo¿e byæ zgo³a odmienna, a zwi¹zana z przemarzaniem
gruntu i ograniczeniem lub odciêciem drena¿u wód podziemnych. D³ugoæ
okresu ograniczonego zasilania oraz relacja pomiêdzy tempem odnawiania
i sczerpywania zasobów strefy aktywnej wymiany decyduje o niedoborze odp³ywu, którego wielkoæ pozwala uznaæ ni¿ówkê za p³ytk¹ lub g³êbok¹. Specyfika tego ekstremalnego zjawiska, w przeciwieñstwie do wezbrania, polega na
jego nieporównywalnie wiêkszej inercji, która sprawia, ¿e czas trwania i objê-
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toæ niedoboru wody s¹ parametrami znacznie istotniejszymi od ekstremalnych rzêdnych przep³ywu.
I choæ w ka¿dym przypadku ni¿ówka wywo³ana jest recesj¹ zasilania, to
ró¿ne podejcia badawcze w ró¿ny sposób definiuj¹ to zagadnienie. Jedno z nich
bazuje na sta³ym w wieloleciu przep³ywie granicznym. Okresy, w których
przep³ywy uk³adaj¹ siê poni¿ej przyjêtej wartoci progowej identyfikowane
s¹ jako ni¿ówki, których dwoma podstawowymi parametrami s¹: czas trwania oraz niedobór odp³ywu. Sporód kilku sposobów ustalania przep³ywu granicznego najwiêksz¹ popularnoæ zyska³y metody bazuj¹ce na krzywej sum
czasów trwania przep³ywów wraz z wy¿szymi  Q70%, Q90% (Hisdal i in. 2004)
oraz takie, które opieraj¹ siê na przep³ywach charakterystycznych drugiego
stopnia, gdzie SNQ jest estymatorem wartoci progowej ni¿ówek g³êbokich,
za WNQ  ni¿ówek p³ytkich (Zieliñska 1964; Ozga-Zieliñska 1990).
W literaturze przedmiotu pojawi³o siê wiele opracowañ przyjmuj¹cych ró¿ne
kryteria graniczne w zale¿noci od celu opracowania. Doæ ma³o uwagi powiêcano jednak relacjom pomiêdzy ni¿ówkami p³ytkimi i g³êbokimi, a przecie¿ maj¹ one niebagatelny wp³yw na strukturê formowania przep³ywów niskich i s¹ odzwierciedleniem pewnych relacji pomiêdzy formami retencji
w zlewni, przez co posiadaj¹ w³aciwoci re¿imotwórcze.
Materia³ badawczy
Opracowaniem objêto 29 przekrojów wodowskazowych, zlokalizowanych
w dorzeczu Warty, Pilicy i Bzury (ryc. 1). Dane ród³owe stanowi³y serie codziennych przep³ywów, obserwowanych w okresie 19661983 przez IMGW.
Ni¿ówki zidentyfikowano w oparciu o kryterium SNQ (ni¿ówki g³êbokie)
i WNQ (ni¿ówki p³ytkie). Za³o¿ono przy tym, ¿e pojedyncza ni¿ówka musi
trwaæ co najmniej 5 dni, za przerwa pomiêdzy s¹siednimi ni¿ówkami musi
byæ d³u¿sza ni¿ 3 dni  w przeciwnym razie obie ni¿ówki traktowano jako
jedn¹. Obliczenia wykonano przy pomocy aplikacji NIZOWKA 2003 (Jakubowski 2004).
Niedobór odp³ywu
Objêtoæ wody, jakiej brakuje do wartoci granicznej, nosi nazwê niedoboru lub deficytu odp³ywu i uto¿samiana jest z pojêciem objêtoci ni¿ówki. Warto zauwa¿yæ, ¿e aby osi¹gniêty zosta³ poziom graniczny ni¿ówki g³êbokiej,
rzêdna przep³ywu musi przejæ przez fazê ni¿ówki p³ytkiej, co sprawia, ¿e
objêtoci obydwu musz¹ byæ choæ czêciowo ze sob¹ skorelowane (ryc. 2). Oszacowany zwi¹zek jest bardzo silny, co wskazuje na du¿e podobieñstwo proce-
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Ryc. 1. Rozmieszczenie wodowskazów objêtych opracowaniem

sów generuj¹cych proces recesji zasobów zarówno przy przeciêtnym, jak i niskim stopniu wype³nienia zbiorników wód podziemnych. Zauwa¿yæ mo¿na
jednak pewne odga³êzienie prezentowanej funkcji. Nie jest ono przypadkowe, gdy¿ zlewnie, które je reprezentuj¹ (Warta: Poznañ, Konin, Sieradz, Bzura  Sochaczew), to obiekty bardzo du¿e w skali badanej próbki, w których
o formowaniu przep³ywów ni¿ówkowych decyduj¹ nie tylko lokalne warunki
rodowiska, lecz równie¿ zespó³ impulsów przenoszonych z górnych czêci
dorzeczy. Nie bez znaczenia pozostaj¹ tak¿e dzia³ania wodnogospodarcze, zwi¹zane g³ównie z gospodark¹ roln¹ i komunaln¹. W efekcie, ni¿ówki g³êbokie
maj¹ tam relatywnie wiêksze znaczenie ni¿ w przypadku zlewni mniejszych,
o bardziej jednorodnych warunkach fizycznogeograficznych.
Znaczenie objêtoci ni¿ówki g³êbokiej w strukturze przep³ywów ni¿ówkowych mo¿na oceniæ, konstruuj¹c bardzo prost¹ charakterystykê:
Wo =

DEFSNQ
DEFWNQ

⋅ 100%

(1)

gdzie: Wo  wspó³czynnik objêtoci ni¿ówki g³êbokiej; DEFSNQ  objêtoæ niedoboru odp³ywu poni¿ej SNQ; DEFWNQ  objêtoæ niedoboru odp³ywu poni¿ej
WNQ.
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Ryc. 2. W³aciwoci statystyczne charakterystyk odnosz¹cych siê do objêtoci ni¿ówki (1966
1983); DEFSNQ  sumaryczny deficyt odp³ywu przy przep³ywie granicznym na poziomie
SNQ, DEFWNQ  sumaryczny deficyt odp³ywu przy przep³ywie granicznym na poziomie WNQ,
Wo  wspó³czynnik objêtoci ni¿ówki g³êbokiej, PL  pó³rocze letnie, PZ  pó³rocze zimowe,
r2  wspó³czynnik dopasowania ustalonego równania regresji, p  poziom istotnoci ustalonego równania regresji, 1  mediana, 2  rozstêp miêdzykwartylowy, 3  zakres zmiennoci w obrêbie 1,5 odchylenia kwartylowego, 4  wartoci odstaj¹ce w obrêbie 3 odchyleñ
kwartylowych

Interpretacja powy¿szej miary jest bardzo prosta. Wartoæ 50% wskazuje
na równe objêtoci ni¿ówek g³êbokich i p³ytkich; wzrost lub spadek waloryzuje rolê ni¿ówek g³êbokich. Przeciêtnie w badanym okresie ni¿ówki g³êbokie
stanowi³y ok. 7,7% objêtoci przep³ywów niskich (ryc. 2). Najmniej nara¿ona
na deficyt odp³ywu by³a zlewnia Drzewiczki (3,5%), najbardziej za dorzecze
Utraty (18,2%). Wartoci w próbce odstaj¹ zdecydowanie w stronê wysokich
wspó³czynników i dotycz¹ nie tylko ma³ych zlewni (Mroga), ale i du¿ych (Warta:
Sieradz, Konin, Poznañ). Pó³rocze letnie charakteryzuje siê przeciêtnie niewiele wy¿sz¹ wartoci¹ Wo i podobn¹ dyspersj¹, co wiadczy o istotnej roli
tego pó³rocza w formowaniu przep³ywów ni¿ówkowych. W okresie zimowym
zdecydowanie ronie znaczenie ni¿ówek p³ytkich, co wskazuje na niezbyt intensywne ograniczanie zasilania z powodu niskiej temperatury. Warto jednak zwróciæ uwagê na wartoci odstaj¹ce w skali ca³ej próbki (Mroga, Rawka,
Warta  Poraj) wiadcz¹ce o bardzo du¿ym zró¿nicowaniu warunków generuj¹cych ni¿ówki w tej porze roku.
Czas trwania
Drugim, niezwykle wa¿nym parametrem, charakteryzuj¹cym ni¿ówkê
rzeczn¹ jest czas jej trwania, albowiem d³uga i p³ytka ni¿ówka mo¿e wywo³aæ
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taki sam efekt, jak krótka, lecz g³êboka. Ponadto, z punktu widzenia cyklu
hydrologicznego oraz niektórych aspektów gospodarki wodnej, d³ugoæ okresu wy³¹czenia czêci zasobów z obiegu odgrywa niezmiernie wa¿n¹ rolê. Zale¿noæ pomiêdzy czasem trwania ni¿ówek p³ytkich i g³êbokich w badanej
próbce zlewni mo¿na uznaæ za doæ mocn¹ i istotn¹ statystycznie (ryc. 3).
Zwi¹zek ten nie jest ju¿ tak silny, jak w przypadku deficytu odp³ywu (por.
ryc. 2) albowiem czynniki lokalne nabieraj¹ tu coraz wiêkszego znaczenia.
Dotyczy to zw³aszcza warunków geofiltracyjnych i zwi¹zanych z nimi krzywych retencji, obrazuj¹cych zale¿noæ pomiêdzy stanem wype³nienia zbiorników strefy hydrologicznie czynnej a natê¿eniem przep³ywu ni¿ówkowego.
W po³¹czeniu z przebiegiem krzywych wysychania zlewni uzyskaæ mo¿na obraz tempa sczerpywania i odnawiania zasobów wodnych, determinuj¹cego
dynamikê osi¹gania przep³ywów granicznych ni¿ówki.

Ryc. 3. W³aciwoci statystyczne charakterystyk odnosz¹cych siê do czasu trwania ni¿ówki (19661983); tSNQ  sumaryczny czas trwania ni¿ówek poni¿ej SNQ, tWNQ  sumaryczny
czas trwania ni¿ówek poni¿ej WNQ, Wt  wspó³czynnik czasu trwania ni¿ówki g³êbokiej,
PL  pó³rocze letnie, PZ  pó³rocze zimowe, r2  wspó³czynnik dopasowania ustalonego
równania regresji, p  poziom istotnoci ustalonego równania regresji, 1  mediana, 2 
rozstêp miêdzykwartylowy, 3  zakres zmiennoci w obrêbie 1,5 odchylenia kwartylowego

Znaczenie czasu trwania ni¿ówek g³êbokich w strukturze przep³ywów ni¿ówkowych mo¿na zwaloryzowaæ bardzo prostym wspó³czynnikiem:
t SNQ

(2)
⋅ 100%
tWNQ
gdzie: Wt  wspó³czynnik czasu trwania ni¿ówki g³êbokiej; tSNQ  czas trwania
ni¿ówek poni¿ej SNQ; tWNQ  czas trwania ni¿ówek poni¿ej WNQ
Miara ta, podobnie jak poprzednia, przyjmuje wartoci z przedzia³u 0
100%, przy czym teoretycznie 100% oznacza stan, w którym ni¿ówki g³êbokie
Wt =
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trwaj¹ tyle samo co p³ytkie. Ni¿ówka p³ytka trwa przeciêtnie na badanym
obszarze 5 razy d³u¿ej ni¿ g³êboka (ryc. 3). Rozk³ad wartoci jest tu w zasadzie zbli¿ony do normalnego, osi¹gaj¹c minimum w zlewni Drzewiczki (4,7%),
a maksimum w dorzeczu Mogilnicy (41,7%). W grupie zlewni o wysokich wartociach wspó³czynnika Wt wystêpuj¹ ju¿ tylko stosunkowo ma³e obiekty autochtoniczne (Czarna Struga, Wrzenica, Kopla, Morga), po³o¿one w strefie nizinnej i wysoce podatne na szybkie sczerpywanie okresowych zasobów wód
podziemnych. W pó³roczu letnim udzia³ d³ugoci ni¿ówek g³êbokich nieznacznie ronie za spraw¹ wzmo¿onej ewapotranspiracji podczas sezonu wegetacyjnego, za maksymalnie ni¿ówka p³ytka mo¿e trwaæ jedynie 2 razy d³u¿ej
od g³êbokiej (Mogilnica). D³ugoæ g³êbokich ni¿ówek okresu zimy nie odgrywa
wiêkszej roli w formowaniu re¿imu rzecznego.
Liczba okresów ni¿ówkowych
Liczba okresów ni¿ówkowych jest najbardziej, sporód przedstawionych
powy¿ej parametrów, uzale¿niona od lokalnych warunków rodowiska. Manifestuje siê to brakiem istotnego zwi¹zku pomiêdzy liczb¹ ni¿ówek p³ytkich
i g³êbokich w badanej próbce zlewni (ryc. 4). Jeli jednak liczbê tê wyraziæ
w postaci wzglêdnej, jako wspó³czynnik czêstoci ni¿ówki g³êbokiej:
Wl =

LSNQ
LWNQ

⋅ 100%

(3)

gdzie: Wl  wspó³czynnik czêstoci ni¿ówki g³êbokiej; LSNQ  liczba okresów
ni¿ówkowych poni¿ej SNQ; LWNQ  liczba okresów ni¿ówkowych poni¿ej WNQ,

Ryc. 4. W³aciwoci statystyczne charakterystyk odnosz¹cych siê do liczby okresów ni¿ówkowych (19661983); LSNQ  liczba okresów ni¿ówkowych poni¿ej SNQ, LWNQ  liczba okresów ni¿ówkowych poni¿ej WNQ, Wt  wspó³czynnik czasu trwania ni¿ówki g³êbokiej, Wl 
wspó³czynnik czêstoci ni¿ówki g³êbokiej, r2  wspó³czynnik dopasowania ustalonego równania regresji, p  poziom istotnoci ustalonego równania regresji
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to oka¿e siê, ¿e wyka¿e on istotny zwi¹zek ze wspó³czynnikiem czasu trwania
ni¿ówki g³êbokiej (ryc. 4). Uzyskana, nieliniowa zale¿noæ logarytmiczna wskazuje nie tylko na fakt, ¿e w zlewniach o coraz wy¿szym udziale liczby ni¿ówek
g³êbokich ronie udzia³ ich d³ugoci, lecz równie¿, ¿e w obiektach o wysokim
wskaniku Wl przyrost ten jest coraz s³abszy. Wyjanienia tego faktu nale¿a³oby poszukiwaæ w istnieniu trudno sczerpywalnych zasobów wód podziemnych na poziomie odp³ywu bazowego (d³ugookresowego), które staj¹ siê pewn¹ barier¹ dla istniej¹cego tempa rozwoju ni¿ówki.
Podsumowanie
Przedstawione powy¿ej charakterystyki daj¹ pewien pogl¹d na strukturê
przep³ywów ni¿ówkowych, wyra¿on¹ przy pomocy kilku prostych parametrów. Oczywicie spraw¹ dyskusyjn¹ mo¿e byæ granica progowa dla ni¿ówki
g³êbokiej, podobnie jak ka¿da inna w tej metodzie. Niemniej wartoæ SNQ,
obliczona na bazie minimów rocznych, to¿sama jest z d³ugookresowym odp³ywem pochodzenia podziemnego, zaproponowanym przez Wundta (1953) i daje
tym samym p³aszczyznê odniesienia interpretowaln¹ fizycznie.

Ryc. 5. Zwi¹zek wspó³czynnika objêtoci ni¿ówki g³êbokiej (Wo) ze wspó³czynnikiem czasu
trwania ni¿ówki g³êbokiej (Wt)  19661983; A, B, C  typ struktury ni¿ówki  objanienia
w tekcie

Warto na koniec przyjrzeæ siê relacji pomiêdzy dwoma najwa¿niejszymi
parametrami samej ni¿ówki i jednoczenie jej struktury: Wo i Wt (ryc. 5). Nie
rysuje siê tu oczywicie ¿adna zale¿noæ liniowa, ale warto zwróciæ uwagê na
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fakt wyranego skupiania siê badanych obiektów w 3 obszarach. W zasadzie
mo¿na mówiæ w tym przypadku o 3 typach struktury ni¿ówki w Polsce rodkowej. Typ A charakteryzuje rzeki o niskim udziale objêtoci i czasu trwania
ni¿ówek g³êbokich. Rozprzestrzenia siê on w górnej i rodkowej czêci dorzecza Warty oraz rodkowej i dolnej czêci dorzecza Pilicy (ryc. 6). Stosunkowo
du¿a odpornoæ rzek na popadanie w g³êbokie i d³ugie ni¿ówki wynika z ca³kiem pokanych i odpornych na sczerpywanie zasobów strefy aktywnej wymiany, jak równie¿ z istnienia zbiorników przep³ywowych, ingeruj¹cych
w strukturê odp³ywu. W typie B znalaz³y siê zlewnie dop³ywów rodkowej
Warty. Charakteryzuj¹ siê one bardzo wysokim udzia³em czasu trwania ni¿ówek g³êbokich, lecz jednoczenie relatywnie niewielk¹ ich objêtoci¹. Innymi s³owy ni¿ówki g³êbokie s¹ tam p³ytkie, ale d³ugie. Wynika to z faktu
niewielkiej pojemnoci naglinowych i ródglinowych zbiorników wód podziemnych w tych zlewniach, których potencja³ okresowy jest sczerpywany i odnawiany stosunkowo szybko, za g³êbsze poziomy wodonone reaguj¹ znacznie
stabilniej. Typ C odznacza siê bardzo du¿ym udzia³em objêtoci g³êbokich
ni¿ówek przy relatywnie przeciêtnym czasie ich trwania. Jest to wywo³ywane niewielkim rozciêciem erozyjnym ma³o zasobnych zbiorników wód pod-

Ryc. 6. Przestrzenne zró¿nicowanie typów struktury ni¿ówki; A, B, C  typ struktury
ni¿ówki  objanienia w tekcie
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ziemnych na terenach równinnych  dorzecze Bzury lub opisywanym wczeniej tranzytowym charakterem Warty poni¿ej od Sieradza do Poznania.
Relacje w obrêbie struktury przep³ywów ni¿ówkowych wydaj¹ siê byæ o tyle ciekawe, ¿e z jednej strony dokumentuj¹ istniej¹ce przypuszczenia, nadaj¹c im wymiar ilociowy, z drugiej za dostarczaj¹ pewnych nowych informacji, które mog¹ byæ przydatne przy definiowaniu re¿imu przep³ywów ni¿ówkowych.
Badania finansowane z grantu: K091/P04/2004/11
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Warunki tlenowe jezior tatrzañskich
Oxygen conditions of Tatra lakes

ABSTRACT: In this paper the oxygen conditions of ten Tatra lakes are
presented. These are lakes located within the Valley of the Rybi Stream,
Valley of the Five Polish Lakes and the G¹sienicowa Valley. Investigations
on oxygen concentration were conducted during summer stratification in
years 2003 and 2004. The orthograde distribution of oxygen is characteristic
for all of them.
S£OWA KLUCZOWE: jeziora tatrzañskie, pionowe rozk³ady tlenowe.
KEY WORDS: lake of the Tatra, vertical distribution of oxygen.

Wprowadzenie
Istotnym ogniwem sieci hydrograficznej Tatr s¹ jeziora, zwane potocznie
stawami. Najwiêcej jest ich w Tatrach Wysokich (85% wszystkich tatrzañskich stawów). Jeziora, wystêpuj¹ce w polskiej czêci Tatr Wysokich maj¹
doæ bogat¹ literaturê limnologiczn¹, ale stosunkowo niewiele jest prac informuj¹cych o zawartoci tlenu w ich wodach. Zawartoci¹ tlenu w wodach wybranych jezior tatrzañskich zajmowali siê: M. Stangenberg (1937), P. Olszewski (1949), M. Bombówna i K. Wojtan (1996). Badania zawartoci tlenu w wodach wszystkich najwiêkszych jezior Tatr Wysokich w granicach Polski przeprowadzili pracownicy Katedry Limnologii Uniwersytetu Gdañskiego w latach 1993 i 1994 (Lange i in. 2000). Badania te by³y kontynuowane w 2003
i 2004 r. Niniejszy artyku³ zawiera ich wyniki.
Metody badañ
W czasie wyjazdów ekspedycyjnych latem (pierwsza po³owa sierpnia)
2003 r. i 2004 r., w okresie trwale ukszta³towanej anotermii wykonano pomiary zawartoci tlenu w g³êboczkach dziesiêciu tatrzañskich jezior, po³o¿onych w: Dolinie Rybiego Potoku (Morskie Oko), Dolinie Piêciu Stawów Pol-
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skich (Przedni Staw Polski, Wielki Staw Polski i Czarny Staw Polski) i w Dolinie G¹sienicowej (Czarny Staw G¹sienicowy, Zielony Staw G¹sienicowy,
Kurtkowiec, D³ugi Staw G¹sienicowy i Zadni Staw G¹sienicowy) (ryc. 1).
W 2003 r. zbadano jeziora w Dolinie Rybiego Potoku i w Dolinie G¹sienicowej, a w 2004 r. w Dolinie Piêciu Stawów Polskich. Pomiary wykonywano
z zakotwiczonej ³odzi pontonowej w 2003 r. sond¹ tlenow¹ OXI-197, a w 2004 r.
sond¹ wieloparametrow¹ YSI-6820. Odczyty zawartoci tlenu w wodzie jezionej wykonywano w pionie ze zmian¹ g³êbokoci co 1 m.

Ryc. 1. Szkic sytuacyjny obszaru badañ. Jeziora: 1 Morskie Oko, 2  Czarny Staw G¹sienicowy, 3  Zielony Staw G¹sienicowy, 4  Kurtkowiec, 5  D³ugi Staw G¹sienicowy, 6 
Zadni Staw G¹sienicowy, 7  Przedni Staw Polski, 8  Wielki Staw Polski, 9  Czarny Staw
Polski, 10  Zadni Staw Polski
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Wyniki badañ
Woda wszystkich badanych jezior w czasie stagnacji letniej by³a dobrze
natleniona do dna (tab. 1).
Morskie Oko le¿y w Dolinie Rybiego Potoku u stóp Miêguszowieckich
Szczytów na wysokoci 1395 m n.p.m. Jest to najwiêksze jezioro Polskich
Tatr Wysokich (pow. 34,93 ha) o g³êbokoci 51,8 m (Choiñski 2000). W czasie
anotermii w 2003 r. nasycenie wód jeziora tlenem wynosi³o rednio 92%, a wód
hypolimnionu 90% (tab. 1). Rozk³ad tlenu przedstawia³ heterogradê dodatni¹
(ryc. 2). Strefa przesycenia tlenem siêga³a 23 m, osiagaj¹c maksymaln¹ wartoæ 118% na g³êbokoci 6 m. Obejmowa³a ona 67% wód zmagazynowanych w
jeziorze i swoim zasiêgiem wnika³a w obszar hypolimnionu. Nasycenie wód
tlenem mala³o wraz z g³êbokoci¹. Poni¿ej 23 m nastêpowa³ spadek nasycenia wód tlenem rednio o 2% co metr g³êbokoci, a od 42 metra ju¿ o 14%,
osi¹gaj¹c minimaln¹ wartoæ przy dnie równ¹ 48%.
Podobne do Morskiego Oka warunki tlenowe stwierdzono w Czarnym
Stawie G¹sienicowym. Jezioro to le¿y w Dolinie G¹sienicowej na wysokoci 1620 m n.p.m. Zajmuje powierzchniê 18 ha, misa jego ma podobn¹ g³êbokoæ jak Morskie Oko. Pomiary tlenu w wodach jeziora siêgnê³y 44 m. W czasie stagnacji letniej w 2003 r. nasycenie wód jeziora tlenem wynosi³o rednio
100%, a wód hypolimnionu 98% (tab. 1). Rozk³ad tlenu przedstawia³ heterogradê dodatni¹ (ryc. 3). Przesycenia tlenowe wystêpowa³y w dwóch strefach:
od powierzchni do 22 m g³êbokoci i od 32 m do 38 m. Maksymalna wartoæ

Ryc. 2. Pionowy rozk³ad tlenu w wodach
Morskiego Oka; 6 sierpnia 2003 r.

Ryc. 3. Pionowy rozk³ad tlenu w wodach
Czarnego Stawu G¹sienicowego; 6 sierpnia
2003 r.
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Ryc. 4. Pionowy rozk³ad tlenu w wodach
Zielonego Stawu G¹sienicowego; 6 sierpnia
2003 r.

Ryc. 5. Pionowy rozk³ad tlenu w wodach
Kurtkowca; 6 sierpnia 2003 r.

przesycenia tlenem siêga³a 119% na g³êbokoci 10 m. W strefie przesycenia
tlenem znajdowa³o siê 70% wód jeziora. Strefa ta znacznie wnika³a w obszar
hypolimnionu. Na 26 m g³êbokoci zaznaczy³ siê pierwszy wyrany spadek
zawartoci tlenu w wodzie; od 38 m zawartoæ tlenu w wodzie jeziora mala³a,
osi¹gaj¹c 59% na 44 m g³êbokoci.
W ma³ych i p³ytkich stawach tatrzañskich piony tlenowe w czasie stagnacji letniej w 2003 r. tworzy³y ortogradê. I tak w wodach Zielonego Stawu
G¹sienicowego (1672 m n.p.m., powierzchnia 3,8 ha, g³êbokoæ maksymalna 15,1 m) rozk³ad tlenu mia³ przebieg prosty i tworzy³ zmodyfikowan¹ ortogradê do postaci heterogrady dodatniej. W czasie stagnacji letniej w 2003 r.
nasycenie wód jeziora tlenem wynosi³o rednio 114%, a wód hypolimnionu
108% (tab. 1). Przesycenie tlenem wystêpowa³o w ca³ym pionie, osi¹gaj¹c
maksymaln¹ wartoæ 128% na g³êbokoci 4 m. Przy dnie nasycenie wody tlenem wynosi³o 98% (ryc. 4).
W ma³ym (pow. 1,53 ha) i p³ytkim (4,8 m) stawie Kurtkowiec (1686 m
n.p.m.) ca³a masa wód by³a przesycona tlenem na granicy 100% (tab. 1). Pion
tlenowy mia³ postaæ ortogrady z wyrównanym stê¿eniem tlenu w ca³ej objêtoci wód zbiornika (ryc. 5).
Tak¿e w wodach D³ugiego Stawu G¹sienicowego (1783 m n.p.m., powierzchnia 1,59 ha, g³êbokoæ maksymalna 10,6 m) pionowy rozk³ad tlenu
mia³ postaæ zbli¿on¹ do ortogrady (rys. 6). Ca³a masa wód by³a przesycona
tlenem. Stê¿enie tlenu w wodzie ros³o wraz z g³êbokoci¹, osi¹gaj¹c przy dnie
124% (tab. 1).
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D³ugiego Stawu G¹sienicowego;
6 sierpnia 2003 r.
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Ryc. 7. Pionowy rozk³ad tlenu w wodach
Zadniego Stawu G¹sienicowego;
6 sierpnia 2003 r.

Najwy¿ej po³o¿ony w Dolinie G¹sienicowej Zadni Staw G¹sienicowy
(1852 m n.p.m.) ma powierzchniê 0,53 ha i g³êbokoæ maksymaln¹ 8,0 m.
W czasie stagnacji letniej w 2003 r. jego wody by³y nasycone tlenem w 102%
(tab. 1). Pion tlenowy tworzy³ ortogradê (ryc. 7). W strefie przypowierzchniowej, obejmuj¹cej 3% pojemnoci zbiornika, zaznaczy³ siê nieznaczny niedobór
tlenu.
W czasie stagnacji letniej w 2004 r. nasycenie tlenem wód jezior Doliny
Piêciu Stawów Polskich by³o ni¿sze ni¿ jezior w s¹siednich dolinach (tab. 1).
Przedni Staw Polski le¿y na wysokoci 1668 m n.p.m. Jest to zbiornik
g³êboki (34,6 m) i zajmuje powierzchniê 7,72 ha. W czasie anotermii w 2004 r.
nasycenie wód jeziora tlenem wynosi³o rednio 77%, a wód hypolimnionu 83%
(tab. 1). Rozk³ad tlenu przedstawia³ lekko zmodyfikowan¹ ortogradê (ryc. 8).
Strefa niedoboru tlenu obejmowa³a ca³¹ objêtoæ wód zbiornika. Stê¿enia tlenu mala³y wraz z g³êbokoci¹, osi¹gaj¹c najni¿sz¹ wartoæ przy dnie równ¹
54%. Na g³êbokoci 9 m zanotowano nieznaczny wzrost stê¿enia tlenu w wodzie.
Wielki Staw Polski (1665 m n.p.m.) jest najg³êbszym z badanych jezior
(80,2 m) (Choiñski 2000) i jednym z wiêkszych (34,1 ha). W czasie stagnacji
letniej 2004 r. nasycenie wód jeziora tlenem wynosi³o rednio 73%, a wód
hypolimnionu 80% (tab. 1). Rozk³ad pionowy tlenu w wodach jeziora przedstawia³ ortogradê (ryc. 9). Nasycenie wód jeziora tlenem w ca³ym pionie zmienia³o siê w zakresie 15%. Najwy¿sze nasycenie wody tlenem (80%) stwierdzo-
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Ryc. 8. Pionowy rozk³ad tlenu w wodach
Przedniego Stawu Polskiego;
19 sierpnia 2004 r.

Ryc. 9. Pionowy rozk³ad tlenu w wodach
Wielkiego Stawu Polskiego;
19 sierpnia 2004 r.

no na g³êbokoci miêdzy 22 m a 23 m, tj. w strefie p³ytkiego metalimnionu.
Przy dnie woda Wielkiego Stawu Polskiego by³a nasycona tlenem w 66%.
Tak¿e wody Czarnego Stawu Polskiego (1722 m n.p.m., powierzchnia
12,7 ha, g³êbokoæ maksymalna 50,5 m) (Choiñski 2000) w czasie stagnacji

Ryc. 10. Pionowy rozk³ad tlenu w wodach
Czarnego Stawu Polskiego;
19 sierpnia 2004 r.

Ryc. 11. Pionowy rozk³ad tlenu w wodach
Zadniego Stawu Polskiego;
19 sierpnia 2004 r.

Warunki tlenowe jezior tatrzañskich

563

letniej w 2004 r. by³y w ca³ej swej masie w strefie niedoboru tlenu (tab. 1).
rednie nasycenie wód jeziora tlenem wynosi³o tylko 55%, a wód hypolimnionu 64%. Rozk³ad pionowy tlenu w wodach jeziora by³ prawie ortogradowy
(ryc. 10). Znacz¹cy spadek nasycenia tlenem stwierdzono w strefie epilimnionu od 79% do 60%. W metalimnionie zaobserwowano niewielki wzrost natlenienia wód do 65%. Natomiast w wodach hypolimnionu stê¿enie tlenu mala³o
wraz z g³êbokoci¹. Obserwowano w tej strefie spadek nasycenia wód tlenem
o oko³o 1% na metr g³êbokoci; przy dnie nasycenie wód tlenem wynosi³o 40%.
Najwy¿ej po³o¿onym z badanych stawów jest Zadni Staw Polski  1890 m
n.p.m. Jest to zbiornik niezbyt du¿y (6,46 ha), ale doæ g³êboki  31,6 m. W czasie stagnacji letniej w 2004 r. rednie nasycenie tlenem wód tego jeziora wynosi³o 77%, a wód hypolimnionu 76%. Przypowierzchniowa warstwa wód tego
stawu, obejmuj¹ca 2% jego pojemnoci wykazywa³a nieznaczne przesycenie
tlenem (102%) (tab. 1). Wraz z g³êbokoci¹ obserwowano spadek nasycenia
wody tlenem rednio o 0,6% na metr g³êbokoci. Najni¿sze stê¿enie tlenu,
72%, zanotowano przy dnie.
Tab. 1. Charakterystyka warunków tlenowych wód jezior tatrzañskich

Jezioro
Morskie Oko
Czarny Staw
G¹sienicowy
Zielony Staw
G¹sienicowy
Kurtkowiec
D³ugi Staw
G¹sienicowy
Zadni Staw
G¹sienicowy
Przedni Staw
Polski
Wielki Staw
Polski
Czarny Staw
Polski
Zadni Staw
Polski

Nasycenie wody tlenem
(% tlenu)
Wody poWody
Maksywierzchrednie
naddenne
malne
niowe
104
48
92
118

Struktura tlenowa
(% pojemnoci jeziora)
Strefa
Strefa
Strefa
beztleprzesy- niedocenia
boru
nowa
67
33
0

rednie
nasycenie
hypolimnionu
(% tlenu)
90

106

59

100

119

70

30

0

98

111
102

98
100

114
101

128
102

98
100

2
0

0
0

108


104

124

109

124

100

0

0



99

101

102

104

97

3

0



88

54

77

88

0

100

0

83

75

66

73

80

0

100

0

80

79

40

55

79

0

100

0

64

102

72

77

102

2

98

0

76

Podsumowanie
Porównuj¹c pionowe rozk³ady tlenowe oraz wskaniki opisuj¹ce strukturê
tlenow¹ 10 jezior Polskich Tatr Wysokich mo¿na stwierdziæ, ¿e:
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1. w czasie stagnacji letniej w jeziorach tatrzañskich nie zaobserwowano
stref beztlenowych;
2. badane zbiorniki charakteryzuje ortogradowy typ ustroju tlenowego;
3. w jeziorach, w których nasycenie wody tlenem przekracza 100%, strefa
przesyceñ jest rozleg³a i przekracza zasiêg epilimnionu i metalimnionu;
4. w jeziorach ze strefami niedoboru tlenowego nasycenie wody tlenem jest
zawsze wy¿sze od 50%;
5. ma³e i p³ytkie stawy maj¹ wyrównane pionowe rozk³ady tlenowe i rednie natlenienie ich wód oscyluje wokó³ wartoci 100%.
Literatura
B o m b ó w n a M., W o j t a n K. (1996): Zmiany sk³adu chemicznego wód jezior tatrzañskich na przestrzeni lat. Przyroda Tatrzañskiego Parku Narodowego a Cz³owiek, PTPNoZ, Oddzia³ Krakowski, t. III, KrakówZakopane.
C h o i ñ s k i A. (2000): Najg³êbsze jeziora Tatr Polskich w wietle najnowszych pomiarów
g³êbokociowych, Czasopismo Geograficzne, t. 71, z. 1; 99103.
L a n g e W., M a  l a n k a W., N i w i ñ s k i K. (2000): Odrêbnoæ i zró¿nicowanie fizycznolimnologiczne jezior Tatr Polskich, [w:] Z badañ geograficznych w Tatrach Polskich,
D. Borowiak, J.T. Czochañski (red.), Wyd. UG, Gdañsk.
O l s z e w s k i P. (1949): Odmiennoæ uwarstwienia zimowego w jeziorach tatrzañskich,
Wszechwiat, z. 3, Eugeniusz Dziewulski, Warszawa.
S t a n g e n b e r g M. (1937): Zur Hydrochemie der Tatraseen, Verh. Int. Ver. Theor. Angew. Limnol., Vol. VIII, t. II.

Chemizm wód rzeki Mro¿ycy na tle zmian przep³ywu w zlewni

565

Marek Walisch*, Rados³aw Da³kowski**, Anna Fenyk**, Pawe³ Urbaniak**
*Pracownia Ochrony Jakoci Wód, Uniwersytet £ódzki, £ód
**Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, Uniwersytet £ódzki, £ód

Chemizm wód rzeki Mro¿ycy na tle zmian
przep³ywu w zlewni

Chemistry of the Mro¿yca river waters against changeability of water discharges in the catchment

ABSTRACT: The paper reports results of the physical and chemical tests of
water samples taken from the Mro¿yca river located partly in the Wzniesienia
£ódzkie Landscape Park. Study was carried out from October 2005 till October
2006. The results are discussed in the aspect of water purity classification of
the Ministry of the Environment. It was concluded that water in the Mro¿yca
river is polluted and in consequence it is classified to the Vth class of water
purity. Research was carried together with water discharge observations. It
made possible to calculate correlation between discharge and concentration
of selected properties.
S£OWA KLUCZOWE: zlewnia Mro¿ycy, jakoæ wód rzecznych, analiza chemiczna,
antropopresja.
KEY WORDS:the Mro¿yca river catchment, river water quality, chemical analysis, human impact.

Przedmiot badañ
Obszarem badañ jest ród³owy oraz rodkowy odcinek Mro¿ycy (ryc. 1),
bêd¹cy IV-rzêdowym, lewobrze¿nym dop³ywem Mrogi. Jest on niewielkim,
30-kilometrowym ciekiem, bior¹cym swój pocz¹tek na SW od 12,5-tysiêcznych Brzezin, które w ca³oci znajduj¹ siê w obrêbie jego zlewni. Jest to
druga, pod wzglêdem d³ugoci, rzeka przep³ywaj¹ca przez Park Krajobrazowy Wzniesieñ £ódzkich. Jej ród³a po³o¿one s¹ na wysokoci ok. 195 m n.p.m.,
a rzêdna ujcia do Mrogi wynosi ok. 130 m n.p.m. (Czarnecka 2005), co przek³ada siê na redni spadek rzêdu 2,2. Ca³kowity obszar zlewni po ujcie
do Mrogi wynosi 120,2 km2 (Czarnecka 2005). Badany obszar odznacza siê
wybitnymi walorami krajobrazowymi w postaci g³êboko wciêtej doliny rzecznej, licznych parowów i niecek denudacyjnych oraz malowniczych nisz ród³owych.
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Ryc. 1. Mapa punktów pomiarowo-kontrolnych wzd³u¿ rzeki Mro¿ycy

Ze wzglêdu na wyj¹tkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe, w pobli¿u
Tadzina zosta³ utworzony zespó³ przyrodniczo-krajobrazowy Górna Mro¿yca.
W przysz³oci planuje siê utworzenie nastêpnego, w okolicach Niesu³kowa.
Szczegó³owym badaniom poddano tylko 14,5-kilometrowy, górny odcinek
cieku pomiêdzy odcinkiem ród³owym powy¿ej Brzezin a profilem przy mocie w Kolonii Niesu³kowie oraz jego najd³u¿szy dop³yw  Grzmi¹c¹. W tak
zarysowanych granicach badana zlewnia zamyka siê powierzchni¹ 81,4 km2.
Metodyka badañ
G³ównym celem pracy badawczej by³o wyznaczenie podstawowych parametrów fizykochemicznych okrelaj¹cych stopieñ antropopresji, na jak¹ nara¿ona jest Mro¿yca w swoim górnym odcinku. Parametry okrelano na pod-
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stawie próbek wody pobieranych raz w miesi¹cu w okresie: padziernik 2005 r.
 padziernik 2006 r. (z pominiêciem stycznia, lipca i sierpnia) w siedmiu
profilach pomiarowo-kontrolnych, zarówno bezporednio z Mro¿ycy, jak i z cieku zasilaj¹cego  Grzmi¹cej. W ten sposób oznaczono nastêpuj¹ce parametry:
temperaturê, zapach, barwê, odczyn  pH, zawartoæ jonów amonowych, azotanowych (III) (azotynowych), azotanowych (V), fosforanowych oraz tlen rozpuszczony (Hermanowicz i in. 1999). Wykonano równie¿ badania zawartoci kadmu, miedzi i o³owiu w wodach Mro¿ycy, stosuj¹c metodê anodowej, pulsowej,
ró¿nicowej chronowoltamperometrii inwersyjnej w uk³adzie trójelektrodowym,
z zastosowaniem jako elektrody pracuj¹cej wiruj¹cej elektrody z wêgla szklistego pokrytego filmem rtêci (Kalvoda 1992). Badania spektralne prowadzono przy u¿yciu spektrofotometru VIS Metertek SP830, natomiast potencjometryczne  stosuj¹c elektrodê kombinowan¹ Eurosensor ESAg-P-301WM
po³¹czon¹ z pehametrem TELEKO N-5172. Zawartoæ rozpuszczonego tlenu
wyznaczano przy u¿yciu konduktometru ELMETRON CCO-401, stosuj¹c czujnik tlenowy typu ELSENT CTN-9202s. Ocenê jakoci wody w Mro¿ycy oparto o Rozporz¹dzenie Ministra rodowiska z dn. 11.02.2004 r.
Ponadto, w piêciu profilach pomiarowo-kontrolnych wraz z poborem prób
wody dokonywano równoleg³ego pomiaru przep³ywu wody przy u¿yciu m³ynka hydrometrycznego HEGA. Pomiary te by³y wykonane w roku hydrologicznym 2006, a zatem nie objêto nimi padziernika 2005 r. W celu uzyskania
informacji o codziennym przep³ywie dla ka¿dego profilu, obliczono korelacjê
miêdzy przep³ywami pomierzonymi bezporednio w badanych profilach a danymi zaczerpniêtymi z bazy IMGW (profil-analog w Bielawach na Mrodze).
Wartoci korelacji okaza³y siê bardzo wysokie (0,830,96). Korelowane przep³ywy by³y wzglêdem siebie przesuniête o jedn¹ dobê, poniewa¿ tyle czasu
potrzeba na przep³yniêcie wody z profilów pomiarowo-kontrolnych do profilu-analoga. W oparciu o uzyskane równania regresji obliczono codzienne przep³ywy w profilach kontrolnych.
Podstawowe dane zlewniowe i hydrograficzne obliczono na podstawie arkuszy map topograficznych w skali 1:50 000.
Wyniki badañ
Na podstawie przeprowadzonych badañ uzyskano informacje o stê¿eniach
biogenów oraz wybranych parametrów fizykochemicznych (tab. 1). Ponadto
w wodach Mro¿ycy stwierdzono obecnoæ metali ciê¿kich: Zn, Cu, Pb i Cd
(tab. 2).
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Tab. 1. Wielkoæ badanych wskaników fizykochemicznych w wodach Mro¿ycy
Nr ppk*
parametr

1 (0 km)**
2 (3,55 km)
3 (4,35 km)
4 (8,75 km)
rednia max
min rednia max
min rednia max
min rednia max
min
mg P-PO4·dm-1 0,799 1,118 0,531
1,795
2,339 1,305 1,685
2,715 0,708 2,125
5,831 0,772
mg N-NO3·dm-1 5,459 8,956 0,177
3,513
5,494 1,124 3,568
5,617 0,917 2,884
4,872 0,250
mg N-NO2/·dm-1 0,017 0,032 0,008
0,027
0,039 0,015 0,048
0,096 0,000 0,039
0,068 0,020
mg N-NH4·dm-1 5,103 8,212 1,429
4,645
8,275 1,819 8,070 16,573 4,044 7,480 12,045 2,233
temp. wody
°C
barwa
mg Pt·dm-1
pH
tlen rozp.
mg O2·dm-1
nr ppk
parametr
mg P-PO4·dm-1
mg N-NO3·dm-1
mg N-NO2·dm-1
mg N-NH4·dm-1
temp. wody
°C
barwa
mg Pt·dm-1
pH
tlen rozp.
mg O2·dm-1

10,2

14,7

4,3

10,4

16,5

4,4

10,3

16,3

4,4

9,1

15,0

1,6

25

65

15

32

65

15

43

65

25

29

35

15

7,39

8,08

5,65

7,69

8,09

7,22

7,54

7,97

7,16

7,72

8,17

7,37

6,37

9,28

3,35

6,82

8,99

4,75

5,57

7,66

2,10

6,56

10,61

2,95

5 (10,35 km)
6 (13,8 km)
7 (14,5 km)
9 (dop³yw)
rednia max
min rednia max
min rednia max
min rednia max
1,623 3,868 0,303 1,710
3,308 1,214 1,728
3,500 1,009 0,532
0,824
3,504 4,379 1,936 4,148
6,121 1,875 3,720
5,001 1,875 4,484
6,430
0,035 0,068 0,017 0,040
0,093 0,011 0,056
0,180 0,007 0,008
0,014
5,939 8,337 2,272 7,409 13,521 2,475 5,022
8,806 1,585 5,114
7,026
8,7

14,9

0,6

8,5

15,5

0,4

9,0

18,1

0,3

8,8

13,4

min
0,281
2,625
0,001
1,710
2,0

32

55

15

37

65

15

35

55

15

31

55

5

7,79

8,28

7,40

7,72

8,15

7,30

7,86

8,17

7,43

7,77

8,13

7,34

7,44

11,10

4,28

6,62

10,35

3,54

8,50

13,38

5,70

7,70

10,48

4,31

*ppk  punkt pomiarowo-kontrolny; **kilometra¿ punktów pomiarowo-kontrolnych prowadzony by³ od róde³ do ujcia.
Tab. 2. Zawartoæ metali ciê¿kich w wodach Mro¿ycy (p.o.  nie wykryto)
Nr ppk*
1
2
3
5
7
9

Cu [ppm]
1,960×10-4
p.o.
p.o.
p.o.
p.o.
0,754×10-4

Zn [ppm]
1,240×10-4
p.o.
p.o.
0,430×10-4
0,273×10-4
2,370×10-4

Cd [ppm]
1,750×10-4
0,025·10-4
2,330×10-4
1,940×10-4
1,291×10-4
0,223×10-4

Pb [ppm]
0,266×10-4
0,139×10-4
0,944×10-4
0,020×10-4
0,067×10-4
0,044×10-4

*ppk  punkt pomiarowo-kontrolny.

Analiza wyników
Mro¿yca jest ciekiem o stosunkowo niewielkim przep³ywie (w profilu zamykaj¹cym rednia wartoæ przep³ywu w 2006 r.  ok. 0,4 m3·s-1), a przez to
bardzo podatnym na zanieczyszczenie. Istnieje kilka realnych zagro¿eñ dla
rzeki. S¹ nimi zrzut cieków z oczyszczalni miejskiej Brzezin, zrzuty cieków
nieoczyszczonych z terenu miasta, sp³ywy wody z kana³ów deszczowych i powierzchniowych z pól, jednak niew¹tpliwie zrzut z oczyszczalni Zak³adu Us³ug
Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach ma najwiêkszy wp³yw na chemizm wody
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badanej rzeki. Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna w Brzezinach ma przepustowoæ 5000 m3/dobê, a iloæ oczyszczanych cieków waha siê w zakresie
1,1-1,3 hm3/rok, co wiadczy, ¿e przepustowoæ oczyszczalni jest wykorzystywana zaledwie w ok. 66%. Pozosta³e dwie oczyszczalnie mechaniczne na terenie Brzezin s¹ bardzo ma³e i ich wp³yw na obieg wody i zanieczyszczeñ jest
niewielki.
Analizowany rok hydrologiczny 2006 by³ nietypowy. Charakteryzowa³ siê
w Polsce skrajnymi warunkami zasilania cieków. Ci¹g³a pokrywa nie¿na
zanik³a w rodkowej Polsce dopiero w trzeciej dekadzie marca, utrzymuj¹c
siê nieprzerwanie od koñca grudnia. W tym okresie zasilanie cieków wodami
pochodzenia atmosferycznego i roztopowego by³o niewielkie. Mocno opóniony, intensywny proces tajania grubej i wodnej pokrywy nie¿nej zaznaczy³ siê
na Ni¿u Polskim dopiero w ostatnich dniach marca. Ostatniego dnia tego
miesi¹ca odnotowano maksymalny przep³yw we wszystkich profilach kontrolnych (ryc. 2).
Z kolei w lipcu zasilanie cieków opadami atmosferycznymi by³o wrêcz
marginalne, a utrzymuj¹ce siê bardzo wysokie temperatury powietrza wzmog³y proces ewapotranspiracji. W profilu-analogu w Bielawach na Mrodze
wartoæ NQ z 26 i 31 lipca stanowi³a zaledwie 21,5% SNQ z 15-lecia 1969
1983. St¹d m.in. bardzo du¿e ró¿nice pomiêdzy obserwowanymi stê¿eniami
maksymalnymi i minimalnymi badanych parametrów w tym okresie (tab. 1).
Przeprowadzone badania zawartoci metali ciê¿kich wskazuj¹ na obecnoæ
w wodzie kadmu i o³owiu na ca³ej d³ugoci badanego odcinka rzeki. Gwa³towny wzrost zawartoci tych metali obserwowany jest w ppk 3 poni¿ej oczyszczalni cieków w Brzezinach. Mied i cynk wystêpuj¹ w podwy¿szonych ilociach w odcinku ród³owym cieku przep³ywaj¹cego przez tereny, na których
prowadzona jest intensywna gospodarka rolna (tab. 2).
Analiza jakoci wody w rzece pod wzglêdem parametrów fizykochemicznych wskazuje, i¿ na badanych odcinkach wody Mro¿ycy nale¿y zaklasyfikowaæ do V klasy czystoci wód powierzchniowych. Decyduj¹cymi o takiej klasyfikacji parametrami s¹: zawartoæ fosforanów oraz azotu amonowego (ryc. 3).
Generalnie we wszystkich profilach pomiarowo-kontrolnych obserwuje siê
podwy¿szone stê¿enia fosforanów oraz azotu amonowego ponad normatyw IV
klasy. Podwy¿szone zawartoci fosforanów obserwowane s¹ bezporednio
poni¿ej Brzezin. Jednoznacznie wskazuje to na presjê miasta i obszarów rolniczych na kszta³towanie sk³adu chemicznego wód Mro¿ycy. Wysoka koncentracja azotu amonowego i fosforanów wiadczy, ¿e woda jest zanieczyszczana
g³ównie ciekami o charakterze komunalnym. Iloci azotanów (V) (m.in. sk³adnik nawozów) mieszcz¹ siê w przedziale stê¿eñ dla I klasy czystoci wód.
Obecnoæ azotanów (III) (azotynów) wiadczy o zachodz¹cych w wodzie intensywnych procesach utleniania i redukcji, co klasyfikuje j¹ w I i II klasie (w zale¿noci od profilu pomiarowego).

570

Marek Walisch, Rados³aw Da³kowski, Anna Fenyk, Pawe³ Urbaniak

Ryc. 2a. Zmiennoæ czasowa wybranych parametrów fizykochemicznych na tle
zmiennoci przep³ywu
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Ryc. 2b. Zmiennoæ czasowa wybranych parametrów fizykochemicznych na tle
zmiennoci przep³ywu
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Ryc. 3. Diagramy zmiennoci badanych parametrów wzd³u¿ biegu Mro¿ycy

Jak podaje Florczyk (1986), istniej¹ trzy podstawowe rodzaje zale¿noci
stê¿eñ parametrów fizykochemicznych w wodach p³yn¹cych od natê¿enia przep³ywu. S¹ one uzale¿nione m.in. od charakteru cieku, stopnia zanieczyszczenia wody oraz rodzaju samego parametru. W wodach Mro¿ycy i Grzmi¹cej w
piêciu profilach pomiarowo-kontrolnych wartoci obliczonych wspó³czynników korelacji nie s¹ istotne statystycznie, ale w niektórych przypadkach ich
podwy¿szone wartoci wiadcz¹ o znacz¹cym udziale przep³ywu wody, wspó³decyduj¹cym o kszta³towaniu siê stê¿eñ wybranych parametrów (tab. 3).
Zale¿noci pomiêdzy przep³ywem wody a stê¿eniem fosforanów i azotanów
(V) s¹ nieco silniejsze tylko w górnym biegu cieku, który odprowadza wody
z rolniczej czêci zlewni, dodatkowo obci¹¿onych ciekami bytowo-gospodarczymi z Brzezin (tab. 3). Dodatnie wartoci korelacji wskazuj¹ w tym wypad-
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Tab. 3. Wartoci korelacji pomiêdzy przep³ywem Q [m3·s-1] a stê¿eniem wybranych
wskaników chemicznych [mg·dm-3] w wybranych profilach pomiarowo-kontrolnych
Nr ppk*
2
3
5
7
9

Q-PO4
0,16
0,23
-0,48
-0,39
-0,44

Q-NO3
0,59
0,58
0,21
0,38
-0,15

Q-NO2
0,25
-0,02
-0,21
-0,13
0,69

Q-NH4
-0,41
-0,27
-0,46
-0,54
0,18

Q-O2
0,41
0,50
0,32
0,09
0,59

*ppk  punkt pomiarowo-kontrolny

ku na mo¿liwoæ przedostawania siê wiêkszych iloci biogenów do koryta rzecznego, co ma miejsce podczas wzmo¿onego zasilania cieku. Natomiast w dolnej
czêci badanego fragmentu zlewni wiêksze iloci przep³ywaj¹cej wody rozcieñczaj¹ obecne w wodzie fosforany oraz nie maj¹ wiêkszego wp³ywu na koncentracjê azotanów (V) (tab. 3). Interesuj¹co przedstawia siê zale¿noæ pomiêdzy stê¿eniem azotanów (III) (azotynów), a przep³ywem w Grzmi¹cej na
tle tej samej zale¿noci zaobserwowanej dla Mro¿ycy. Wysoka dodatnia wartoæ korelacji mo¿e wskazywaæ na wydajniej przebiegaj¹ce procesy biochemicznego utleniania azotu amonowego w okresach wiêkszego przep³ywu, kiedy zawartoæ tlenu w wodzie jest najwy¿sza. Wynika to z faktu, ¿e ciek ten
jest w nieco mniejszym stopniu obci¹¿ony zwi¹zkami biogennymi w porównaniu z Mro¿yc¹ i w okresach kszta³towania siê najkorzystniejszych parametrów tlenowych, utlenianie azotu amonowego zachodzi szczególnie wydajnie,
co owocuje przejciem azotanów (III) (azotynów) w azotany (V). Skutkuje to
utrzymywaniem siê wy¿szych stê¿eñ azotanów (V) w wodach Grzmi¹cej, której zlewnia ma charakter rolniczo-leny (tab. 1). Azot amonowy jest rozcieñczany przez zwiêkszon¹ iloæ przep³ywaj¹cej wody jedynie w profilach pomiarowo-kontrolnych ulokowanych bli¿ej profilu zamykaj¹cego, czyli w zalesionej czêci zlewni Mro¿ycy (tab. 3).
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Gospodarka wodno-ciekowa na obszarach
wiejskich Polski
Water and waste water management in the rural areas of Poland

ABSTRACT: The main aim of this paper is analysis of selected water and
waste-water elements in the rural areas of Poland, balanced against
anthropogenic threats and water conditions protection. Main conclusions
were drawn on the basis of figures included in Population and Housing Census
(2002) and Regional Data Bank (2005). The present accessibility to
infrastructure was compared with situation in the other European countries.
Special attention was paid to comparison between geographical water systems
and sewerage systems ranges. Last part of the paper deals with socioeconomic determinants of water conditions quality improvement in the rural
areas and existence of infrastructural gaps.
S£OWA KLUCZOWE: sieæ wodoci¹gowa, sieæ kanalizacyjna, obszary wiejskie.
KEY WORDS: supply water system, sewage system, rural areas.

Stan gospodarki wodno-ciekowej, uzale¿nionej od wyposa¿enia infrastrukturalnego, decyduje w du¿ym stopniu o jakoci rodowiska wodnego, a porednio sprzyja rozwojowi spo³eczno-gospodarczemu danego terenu. Obecnoæ
infrastruktury, a szczególnie jej dostêpnoæ, wywo³uje pozytywne przekszta³cenia na terenach o s³abych czynnikach prorozwojowych. Do tego typu terenów z pewnoci¹ nale¿y zaliczyæ wiêkszoæ obszarów wiejskich w Polsce (Ga³¹zka 2004).
Generalnym problemem polskiej wsi jest na ogó³ niski poziom wyposa¿enia technicznego. Ze wzglêdu na to w programach rozwoju lokalnego k³adziony jest nacisk na inwestycje infrastrukturalne. Pomimo dynamicznego wzrostu wyposa¿enia gmin w sieci wodoci¹gow¹ i kanalizacyjn¹ Polskê cechuje
du¿y dystans do krajów UE. W 2005 roku w Niemczech, Francji i Holandii
blisko 100% mieszkañ wiejskich by³o pod³¹czonych do wodoci¹gu (Eurostat),
podczas gdy w Polsce 88,2% (Ochrona... 2006). Niewiele mniej mieszkañców
wsi korzysta³o ze zbiorczych systemów odprowadzania cieków. W krajach
takich jak Niemcy, Wielka Brytania, Holandia i Hiszpania ponad 90% ludnoci
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u¿ytkuje sieci kanalizacyjne (News... 2006), podczas gdy na wsi polskiej 20%
(BDR 2005).
Pierwszy etap rozwoju infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich
przypad³ na lata 19501960. G³ówny nacisk k³adziono wówczas na elektryfikacjê wsi. W kolejnych latach nast¹pi³a bardzo wyrana poprawa wyposa¿enia mieszkañ wiejskich w instalacje sanitarne. W latach 60. ponad 2-krotnie
zwiêkszy³a siê d³ugoæ sieci wodoci¹gowej, w latach 70. wzros³a 4-krotnie,
za d³ugoæ sieci kanalizacyjnej ponad 3-krotnie. Kolejna dekada cechowa³a
siê wyranym spowolnieniem tempa rozwoju infrastruktury, niekiedy postrzeganym jako regres (Ga³¹zka 2003). Natomiast od lat 90., dziêki upodmiotowieniu samorz¹dów lokalnych, utrzymuje siê silne d¹¿enie gmin do inwestowania w rozwój sieci wodoci¹gowych, kanalizacyjnych i budowy oczyszczalni
cieków. W celu finansowania inwestycji gminy wykorzystuj¹ dochody w³asne, jak równie¿ dotacje celowe z bud¿etu pañstwa, wojewódzkich funduszy
ochrony rodowiska i gospodarki wodnej oraz funduszy pomocowych Unii
Europejskiej.1 Dziêki temu na obszarach wiejskich Polski nast¹pi³a wyrana
poprawa w zakresie infrastruktury.
W latach 19952005 d³ugoæ sieci wodoci¹gowej na obszarach wiejskich
Polski wzros³a prawie 2-krotnie. Jednak pomimo korzystnych zmian, wie
jest w dalszym ci¹gu gorzej wyposa¿ona ni¿ miasto. Na przyk³ad, w 2005 r.
z sieci wodoci¹gowej korzysta³o 95% ludnoci w miastach i nieco ponad 70%
na wsi.
Zaopatrzenie w wodê na obszarach wiejskich Polski jest doæ silnie zró¿nicowane. Najwiêksza gêstoæ sieci wodoci¹gowej pokrywa siê z obszarami najgêciej zaludnionymi i wystêpowa³a w gminach rodkowej i po³udniowej Polski (ryc. 1). Wprawdzie w latach 19952005 wybudowano blisko 80 tys. km
sieci wodoci¹gowej, jednak jeszcze w ponad 1% gmin wiejskich nadal brakuje
wodoci¹gów sieciowych, a w dalszych 3,5% jego d³ugoæ nie przekracza 10 km
na 100 km2. Najmniejsz¹ gêstoci¹ sieci wodoci¹gowej cechuj¹ siê generalnie
gminy pó³nocnej czêci kraju (ryc. 1). Dotyczy to zw³aszcza obszarów charakteryzuj¹cych siê bardzo rozproszonym osadnictwem, co z powodów wysokich
kosztów inwestycji hamuje rozwój wodoci¹gów sieciowych.
Nieco odmiennie sytuacja w zakresie wodoci¹gów przedstawia siê, jeli
przeanalizujemy wyposa¿enie mieszkañ w dostêp do tego urz¹dzenia. Jednostki z mieszkaniami najlepiej wyposa¿onymi w sieæ wodoci¹gow¹ (ok. 90%
mieszkañ) wystêpuj¹ g³ównie w zachodniej czêci kraju i na l¹sku, a tak¿e
tworz¹ skupienia w s¹siedztwie miast. Generalnie wyposa¿enie mieszkañ
w sieæ wodoci¹gow¹ wykazuje du¿¹ zbie¿noæ z poziomem rozwoju gospodarczego gmin i wielkoci¹ ich dochodów bud¿etowych. Najni¿szy stopieñ zwodoci¹gowania posiadaj¹ gminy ubogie, o dominuj¹cej funkcji rolniczej, w któ1
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rych brak jest rodków nawet na najbardziej pilne inwestycje (Bañski 2006;
Weso³owska 2006).

Ryc. 1. Sieæ wodoci¹gowa na obszarach wiejskich Polski, 2005 (na 100 km2)
(na podstawie BDR)

Sytuacja taka charakterystyczna jest dla wschodniej czêci kraju. Wprawdzie w badanym okresie 19952005 najwiêksz¹ dynamik¹ przyrostu sieci wodoci¹gowej cechowa³y siê w³anie wschodnie tereny Polski, jednak mia³o to
zwi¹zek z nadrabianiem historycznie uwarunkowanych zaleg³oci i zaniedbañ
(przynale¿noæ do zaborów). W dalszym ci¹gu na obszarach wschodniej i centralnej Polski du¿¹ rolê odgrywaj¹ wodoci¹gi lokalne, dostarczaj¹ce wodê do
mieszkania z przydomowej studni (ryc. 2). Wed³ug danych z ostatniego Spisu
Powszechnego Ludnoci i Mieszkañ 2002 7,7% mieszkañ na obszarach wiejskich, g³ównie wschodniej i centralnej Polski, nie posiada³o doprowadzenia
wody bie¿¹cej (ryc. 3).
Innym problemem jest wykorzystanie istniej¹cej sieci wodoci¹gowej. Wed³ug badañ A. Myny (2003) na niektórych obszarach kraju, pomimo rozwoju
sieci wodoci¹gowej, w ostatnich latach spad³o zu¿ycie wody z wodoci¹gów.
Mia³o to miejsce w województwach pomorskim, ³ódzkim, wiêtokrzyskim,
wielkopolskim, opolskim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim. Ze
wzglêdu na znaczne zubo¿enie ludnoci, wielu mieszkañców wsi powróci³o do
czerpania wody z przydomowych studni.
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Ryc. 2. Udzia³ mieszkañ wyposa¿onych w wodoci¹g lokalny (2002 r.)
(na podstawie BDR)

Ryc.3. Odsetek mieszkañ bez doprowadzenia wody bie¿¹cej (2002 r.)
(na podstawie BDR)
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W obecnej sytuacji stosunkowo wysokiego poziomu zaspokojenia potrzeb
w zakresie dostarczenia wody do mieszkañców wsi konieczna jest rozbudowa
sieci kanalizacyjnej w celu rozwi¹zania problemu odprowadzenia i oczyszczenia cieków. Niestety tempo budowy sieci kanalizacyjnej jest bardzo powolne, co wynika przede wszystkim z wysokiej kapita³och³onnoci takich inwestycji. D³ugoæ sieci kanalizacyjnej na obszarach wiejskich Polski wynosi³a
w 2005 r. blisko 37 tys. km. W co pi¹tej wiejskiej gminie w kraju brak jest
kanalizacji sieciowej, za w dalszych 33 % gmin jej d³ugoæ nie przekracza
10 km. W rezultacie z sieci kanalizacyjnej korzysta niewielu mieszkañców
wsi. W najlepszej sytuacji pod tym wzglêdem znajduj¹ siê mieszkañcy Ma³opolski i Podkarpacia (ryc. 4).
Pomimo 6-krotnego wzrostu d³ugoci sieci kanalizacyjnej na wsi w latach
19952005 (o ponad 31 tys. km) potrzeby w tym zakresie s¹ zaspokajane
w niewielkim stopniu. Zdecydowanie wiêksz¹ rolê odgrywa kanalizacja lokalna, za pomoc¹ której odprowadza siê cieki do szamba. Ten sposób radzenia sobie z nieczystociami jest szczególnie powszechny w gminach po³udniowo-zachodniej i zachodniej czêci kraju (ryc. 5). Z punktu widzenia mo¿liwych antropogenicznych zagro¿eñ dla stosunków wodnych zdecydowanie bardziej po¿¹dany jest rozwój sieci wodoci¹gowej (ryc. 1) i kanalizacyjnej (ryc. 4),
a tylko tam, gdzie jest to ekonomicznie nieuzasadnione, wodoci¹gu lokalnego
(ryc. 2) i kanalizacji lokalnej (ryc. 5). Najwiêksz¹ zalet¹ rozwi¹zañ komunal-

Ryc. 4. Sieæ kanalizacyjna na obszarach wiejskich Polski, 2005 (na 100 km2)
(na podstawie BDR)
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Ryc. 5. Udzia³ mieszkañ korzystaj¹cych z kanalizacji lokalnej na obszarach wiejskich
Polski (2002 r.) (na podstawie BDR)

nych jest prostota, z jak¹ mo¿na zorganizowaæ monitoring tego typu infrastruktury, np. pod wzglêdem szczelnoci i spe³nianych norm sanitarnych.
Wielu autorów podkrela, i¿ lokalne systemy kanalizacyjne s¹ dyskusyjnej
jakoci oraz to, ¿e u¿ytkownicy szamb czêsto wylewaj¹ ich zawartoæ na pola
lub do rzeki (Myna 2004; Piêcek 2005).
Sprawnemu dzia³aniu kanalizacji winna towarzyszyæ odpowiednio gêsta
sieæ oczyszczalni cieków. W ostatniej dekadzie wzros³a ich liczba. W 2005 r.
na terenie Polski funkcjonowa³o 2931 oczyszczalni cieków, z czego tylko 24%
usuwa³o biogeny w podwy¿szonym stopniu (Ochrona 2006). Wiejskie oczyszczalnie cieków to wynik licznych inwestycji gminnych, jednak w wielu przypadkach budowa oczyszczalni nie poprawia sytuacji sanitarnej miejscowoci.
W 2005 r. oczyszczalnie cieków obs³ugiwa³y zaledwie 20,4% ludnoci wiejskiej, podczas gdy w miastach 85,2 % (Ochrona 2006). Dzieje siê tak, poniewa¿ nie jest realizowana zbiorcza kanalizacja dla terenów zwodoci¹gowanych.
Pomimo coraz bardziej dynamicznego rozwoju sieci kanalizacyjnej na wsi ró¿nice w relacji miêdzy kanalizacj¹ sieciow¹ a wodoci¹giem wci¹¿ pozostaj¹
bardzo du¿e (ryc. 6). D³ugoæ sieci kanalizacyjnej stanowi zaledwie 19 % d³ugoci sieci wodoci¹gowej. Wed³ug obliczeñ B. Piêcek (2005), przy za³o¿eniu, ¿e
tempo budowy sieci bêdzie podobne do ostatnich lat, zrównanie liczby przy³¹czy kanalizacyjnych z wodoci¹gowymi nast¹pi dopiero w 2029 r., czyli za
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23 lata! Ze wzglêdu na du¿e rozproszenie i rozdrobnienie gospodarstw wie
polska ma predyspozycje do zak³adania indywidualnych, przydomowych
oczyszczalni cieków. S¹ one alternatywnym rozwi¹zaniem w stosunku do
systemów zbiorczych oczyszczania cieków. Jednak przyrost ich liczby jest
niewielki. W 2005 r. w kraju oddano do u¿ytku niespe³na 1800 takich obiektów.

Ryc. 6. Stosunek d³ugoci sieci kanalizacyjnej do wodoci¹gowej na obszarach wiejskich
Polski, 2002 (na podstawie BDR)

Odk³adanie w czasie inwestycji w zakresie kanalizacji obszarów wiejskich
w coraz wiêkszym stopniu skutkowaæ bêdzie pogarszaniem siê jakoci rodowiska naturalnego. W wielu gminach w budynkach przy³¹czonych do sieci
wodoci¹gowej i kanalizacyjnej ludnoæ nie korzysta z nich wcale lub korzysta
sporadycznie, co skutkuje spadkiem zu¿ycia wody z wodoci¹gów i iloci cieków doprowadzanych do kanalizacji (Myna 2003), a tym samym powiêksza
iloæ cieków odprowadzanych na dziko. Niestety zdarza siê, zw³aszcza we
wsiach po³o¿onych peryferyjnie, ¿e cieki zamiast do szamba, z którego wywiezione powinny byæ do oczyszczalni, odprowadzane s¹ do rzeki, jeziora lub
bezporednio do gruntu, co przyczynia siê do pogarszania jakoci zasobów
wodnych. Wed³ug obliczeñ B. Piêcek (2005) ró¿nica pomiêdzy iloci¹ dostarczonej wody a iloci¹ odprowadzonych cieków wynosi ok. 250 tys. dm3 na
rok. Tak wiêc iloæ odprowadzonych cieków stanowi zaledwie 30% iloci dostarczonej wody, a luka w sieci kanalizacyjnej nie jest rekompensowana przez
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urz¹dzenia lokalne (szamba) i przydomowe oczyszczalnie cieków (w 2003 r.
by³o ich zaledwie 25,5 tys.). Z tego punktu widzenia barier¹ w poprawie jakoci
zasobów wodnych jest obecnoæ na obszarach wiejskich grupy ludnoci o najni¿szych dochodach, g³ównie w³acicieli gospodarstw samozaopatrzeniowych.
Tak¿e wród tej populacji nale¿y poszukiwaæ wiêkszoci tych osób, które nie
decyduj¹ siê na pod³¹czenie do sieci kanalizacyjnej ze wzglêdu na tzw. wk³ad
w³asny pokrywaj¹cy czêæ kosztów pod³¹czenia gospodarstwa do sieci.
Pod wzglêdem wyposa¿enia mieszkañ w instalacje sanitarne Lubelszczyzna plasuje siê na ostatnich miejscach w kraju (tab. 1). Równie z³¹ sytuacjê
obserwowano w podobnie s³abo rozwiniêtych gospodarczo województwach
wiêtokrzyskim i podlaskim. W ostatnich kilkunastu latach zanotowano
wprawdzie znaczny postêp w zakresie rozbudowy sieci wodoci¹gowej, jednak¿e
i w tym zakresie zapónienie jest znaczne.
Tab. 1. Podstawowe urz¹dzenia wodno-ciekowe w mieszkaniach na obszarach wiejskich
województw, 2002 (na podstawie materia³ów GUS)
Wyszczególnienie
Dolnol¹skie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
£ódzkie
Ma³opolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
l¹skie
wiêtokrzyskie
Warmiñsko-Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

wodoci¹g
razem sieciowy
94,7
74,5
92,6
77,7
60,2
80,4
94,9
72,6
84,9
73,5
91,8
51,5
80,7
56,1
96,7
89,9
88,7
57,8
80,8
66,3
96,3
79,3
95,5
76,4
80,9
64,7
90,7
70,5
95,1
83,8
96,8
84,2

Odsetek mieszkañ wyposa¿onych w:
ustêp
³azienkê
ciep³¹ wodê bie¿¹c¹
sp³ukiwany
78,4
80,8
70,7
77,6
78,2
68,8
58,5
61,0
57,5
81,7
83,3
76,1
64,0
66,0
61,1
81,0
83,0
80,0
66,4
67,0
63,0
85,4
88,4
85,5
75,6
78,3
76,0
61,4
63,7
61,7
85,4
84,2
76,5
86,0
87,7
84,8
60,7
63,2
57,8
75,0
76,1
66,2
82,5
83,3
75,1
84,2
85,9
76,1

Wnioski
Zgromadzony materia³ pozwala na sformu³owanie wniosków o charakterze ogólnym:
 dystans dziel¹cy polsk¹ wie od podobnych obszarów na zachodzie Europy jest bardzo du¿y,
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 nierównoci w poziomie rozwoju poszczególnych elementów infrastruktury s¹ uwarunkowane historycznie, co jest szczególnie widoczne w przypadku gospodarstw bez doprowadzenia wody bie¿¹cej,
 upodmiotowienie samorz¹dów lokalnych w latach 90. zaowocowa³o wzmo¿onymi inwestycjami infrastrukturalnymi,
 wymogi stawiane przez dyrektywy oraz pomoc finansowa UE wp³ywaj¹
mobilizuj¹co na podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu dorównanie do wysokich standardów unijnych, wzmo¿one finansowanie inwestycji infrastrukturalnych rodkami pochodz¹cymi z ró¿nych róde³ zaowocowa³o niespotykan¹
w okresie powojennym dynamik¹ rozwoju sieci wodnej i kanalizacyjnej,
 nadrobienie przepaci infrastrukturalnej, jaka dzieli obszary wiejskie
Polski w stosunku do krajów Unii Europejskiej, wymagaæ bêdzie kompleksowego rozwi¹zania problemu gospodarki wodno-ciekowej, a wiêc wyrównania ró¿nic w zakresie liczby przy³¹czy wodoci¹gowych i kanalizacyjnych oraz
budowy odpowiedniej iloci i jakoci oczyszczalni cieków,
 prognozy zak³adaj¹ce obecne tempo likwidowania luki miêdzy gêstoci¹
sieci kanalizacyjnej a wodoci¹gowej na obszarach wiejskich nie s¹ optymistyczne, jednak ze wzglêdu na obecnoæ Polski w strukturach UE oraz rodki
p³yn¹ce z tego kierunku, nale¿y spodziewaæ siê szybszego rozwi¹zania tego
problemu,
 najaktywniejsze dzia³ania w kierunku rozbudowy sieci kanalizacyjnej
powinny byæ podejmowane w gminach o najwiêkszych ró¿nicach pomiêdzy
liczb¹ gospodarstw korzystaj¹cych z sieci wodoci¹gowej lub wodoci¹gu lokalnego a liczb¹ gospodarstw pod³¹czonych do kanalizacji zbiorczej, gdy¿ faktem
jest, i¿ obecnoæ ród³a wody bie¿¹cej powoduje wzrost zu¿ycia wody, a co za
tym idzie powiêkszenie wolumenu odprowadzanych cieków,
 w wielu gminach, g³ównie wschodniej i centralnej Polski, utrzymuje siê
luka infrastrukturalna, za konsekwencj¹ tych ogromnych dysproporcji pomiêdzy rozwojem sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej jest wzrost degradacji
rodowiska na skutek nielegalnego odprowadzania cieków, które przedostaj¹
siê do wód powierzchniowych i gruntowych, powoduj¹c czêsto ich ska¿enie,
 korzystanie z wodoci¹gu, w odró¿nieniu od zaopatrzenia w wodê ze studni, zwykle wi¹¿e siê ze wzrostem zu¿ycia wody, dlatego gêsta sieæ wodoci¹gowa w centralnej i po³udniowej Polsce inklinuje zwiêkszenie obci¹¿enia rodowiska w tych obszarach,
 uwarunkowania ekonomiczne zw³aszcza na obszarach wiejskich wp³ywaj¹ na ograniczenia wykorzystania wody z sieci zbiorczej; o ile w miastach
mo¿na uznaæ ten fakt za racjonalizacjê zu¿ycia, o tyle na wsi prowadzi to do
reaktywacji studni przyzagrodowych, które bardzo czêsto stanowi¹ ród³o z³ej
jakociowo wody,
 sam rozwój infrastruktury nie jest wystarczaj¹c¹ przes³ank¹ do minimalizacji antropogenicznych zagro¿eñ dla stosunków wodnych, bowiem zubo-
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¿enie spo³eczeñstwa powoduje brak mo¿liwoci finansowych na pod³¹czenie
czêci gospodarstw do istniej¹cej sieci.
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Wp³yw renaturalizacji koryta nizinnej rzeki
na jakoæ rozpuszczonej materii organicznej
i barwê wody

Influence of the river restoration on specific dissolved organic matter quality and water colour

ABSTRACT: River restoration programme re-establish natural flow patterns,
and restore river ecosystem of small lowland Rudnia river, on 4 km distance
before river mouth, were investigated in NE Poland. Water quality
monitoring, including specific UV absorbance (SUVA) and water colour were
conducted during one year (2006). The impacts of river regulation and its
renaturalization on the water chemistry were analysed. Special attention
was paid on quality of dissolved organic carbon (DOC). Generally highest
values of SUVA occurred during the autumn and winter, while the minium
values were observed during spring and summer in both investigated river
parts (regulated and renaturalized). Significant differences in mean water
color values occurred between regulated and renaturalized river courses.
The regulated stream water had a more aliphatic organic componds than
water in renaturalised part. Different values of SUVA and water colour in
two parts of the river (regulated and renaturalized) clearly demonstrate the
effects of different subcatchments functioning and differences in its conditions
of riparian areas. The study shows that river restoration processes are
required to explain the observed increases in river SUVA values.
S£OWA KLUCZOWE: renaturalizacja, rzeki uregulowane, SUVA, barwa wody.
KEY WORDS: restoration, regulated rivers, SUVA, water color.

Wprowadzenie
W ostatnim stuleciu z du¿¹ intensywnoci¹ prowadzono prace zmierzaj¹ce
do opanowania naturalnych zmian przep³ywu wody w rzekach. Sprowadza³o
siê to do umacniania brzegów rzek, instalacji urz¹dzeñ hydrotechnicznych,
osuszania terenów zalewowych i nieefektywnego, krótkowzrocznego zarz¹dzania wodami (Nienhuis, Leuven 2001). Wiêkszoæ europejskich rzek zosta³a wówczas skanalizowana i obwa³owana w celu zapobiegania powodziom,
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a tak¿e, w przypadku wiêkszych rzek, zapewnienia ca³orocznej ¿eglugi. Naturalne dolinne korytarze rzeczne zosta³y w wielu miejscach zniszczone i uleg³y fragmentacji, trac¹c swoj¹ ci¹g³oæ (Walsh 2000). Zdecydowanej zmianie
uleg³ te¿ naturalny kontakt zlewnia-rzeka zaburzaj¹c powi¹zania biogeochemiczne i wymianê materii organicznej (Zieliñski 2004) i nieorganicznej. Rzeki uregulowane charakteryzuj¹ siê mniejsz¹ szerokoci¹ koryta, nagromadzeniem osadów, przypieszonym odp³ywem wody. Kanalizacja rzek spowodowa³a tak¿e zubo¿enie ekosystemów lotycznych wyra¿aj¹ce siê spadkiem
bioró¿norodnoci, wyrównaniem przep³ywu wody i zmniejszon¹ zdolnoci¹
retencyjn¹. W ci¹gu ostatnich 10 lat coraz czêciej podejmuje siê dzia³ania
zmierzaj¹ce do przywrócenia rzekom ich pierwotnego charakteru. Zabiegi
renaturalizacyjne, choæ bardzo kosztowne i nie zawsze skuteczne, s¹ podejmowane g³ównie w zachodniej Europie, ale te¿ i w Polsce (Jêdryka 2003).
Jednym z najbardziej zale¿nych od stopnia przekszta³cenia koryta rzeki i charakteru zlewni elementem jest materia organiczna, której obecnoæ w wodzie
jest opisywana przez wiele ró¿nych parametrów, m.in. barwê wody i wskanik
aromatycznoci materii organicznej SUVA (z ang. Specific UV Absorbance).
Celem badañ by³o okrelenie wp³ywu renaturalizacji koryta rzeki na zmiany
jakoci materii organicznej i barwy wody, a tak¿e analiza zmian sezonowych
w kontekcie ró¿nych warunków hydrologicznych.
Metody badañ
Badania prowadzono od stycznia do grudnia 2006 roku. Próby pobierano
w odstêpach miesiêcznych na 9 stanowiskach rozmieszczonych wzd³u¿ biegu
Rudni (15 koryto uregulowane, 69 koryto renaturalizowane). Bezporednio w terenie dokonywano pomiarów parametrów fizycznych wody (temperatury, przewodnoci elektrolitycznej, odczynu i stê¿enia tlenu rozpuszczonego) z wykorzystaniem sondy Hydrolab. G³ówne kationy i aniony analizowano
tego samego dnia w laboratorium zgodnie z metodami zaproponowanymi przez
Hermanowicza i in. (1999). Barwê wody mierzono jako absorbancjê wiat³a
przy d³ugoci fali l=330 nm (Moore 1985). Do oznaczania wskanika aromatycznoci (SUVA) wykorzystano absorbancjê 1 cm wody przy d³ugoci fali
l=260 nm i wyliczono wg wzoru:
SUVA =

Abs 260 × 1000
(Abs260 g-1·dm-3) (Chin i in. 1994, zmodyfikowany)
DOC

Stê¿enie rozpuszczonego wêgla organicznego (DOC) oznaczano metod¹
katalitycznego spalania w wysokiej temperaturze na analizatorze wêgla
Shimadzu 5050A.
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Charakterystyka zlewni Rudni
Rudnia jest prawobrze¿nym dop³ywem Narwi, najwiêkszej rzeki Niziny
Pó³nocnopodlaskiej. Powierzchnia omawianej zlewni wynosi 88,6 km2, a ca³kowita d³ugoæ rzeki 23,2 km (tab. 1). ród³a Rudni le¿¹ na wysokoci 160,0 m
n.p.m. w pobli¿u wsi Pasynki, a jej ujcie do Narwi (130,0 m n.p.m.) po³o¿one
jest w s¹siedztwie miejscowoci Puch³y. Spadek zlewni jest niewielki (1,2),
typowy dla tej czêci Niziny Pó³nocnopodlaskiej. redni przep³yw rzeki w profilu zamykaj¹cym w okresie badañ wynosi³ 0,2 m3·s-1, co daje niewielki odp³yw jednostkowy (oko³o 2,3 dm3·s-1·km-2). Wg klasyfikacji Strahlera badana
rzeka zosta³a zaliczona do cieków pierwszego i drugiego rzêdu.
Tab. 1. Charakterystyka morfometryczna Rudni i jej zlewni
Parametr
D³ugoæ rzeki
Powierzchnia zlewni
Lesistoæ zlewni
Rz¹d rzeki
Spadek zlewni
redni przep³yw

km
km2
%

m3·s-1

Wartoæ
23,2
88,6
22
12
1,2
0,2

W latach 70. XX wieku bieg rzeki zosta³ uregulowany, g³ównie w górnej
i rodkowej czêci. W odcinku ujciowym koryto zosta³o skrócone i poprowadzone przekopem d³ugoci 250 m bezporednio do Narwi. Odciêty fragment
koryta pozostawiono i przez ponad 25 lat funkcjonowa³ on jako starorzecze,
ulegaj¹ce stopniowemu zarastaniu. W latach 19981999 Pó³nocnopodlaskie
Towarzystwo Ochrony Ptaków (PTOP) opracowa³o i wdro¿y³o do realizacji
projekt renaturyzacji odciêtego koryta Rudni. W ramach przeprowadzonych
prac przywrócono naturalny bieg dolnego odcinka rzeki, odgradzaj¹c grobl¹
sztuczne koryto z lat 70. Stanowiska poboru prób 15 (koryto uregulowane),
69 (koryto renaturalizowane) przedstawiono na ryc. 1.
Zwierciad³o pierwszego poziomu wodononego w zlewni wystêpuje na wysokoci od 131 m n.p.m. w odcinku ujciowym rzeki do 159 m n.p.m. w górnej
czêci zlewni. Rzeka zdecydowanie drenuje wody podziemne (ryc. 1). W ród³owej czêci zlewni pierwszy poziom wodonony wystêpuje pod utworami gliniastymi o mi¹¿szoci kilku metrów, które nadaj¹ mu charakter napiêty.
Ustabilizowany poziom wód podziemnych kszta³tuje siê tu na g³êbokoci 1
2 m. W rodkowej czêci zlewni wody podziemne wystêpuj¹ g³êbiej (35 m),
a w po³udniowej, podobnie jak w pó³nocnej, na g³êbokoci 12 m. W rodkowej i dolnej (renaturalizowanej) czêci zlewni pierwszy poziom wodonony
ma charakter swobodny.
W zlewni badanej rzeki dominuj¹ u¿ytki rolne. Wspó³czynnik zalesienia
zlewni Rudni siêga 22%. Na terenie zlewni, oprócz pól uprawnych i zbiorowisk lenych wystêpuj¹ obszary zabudowy wiejskiej oraz miasto Zab³udów.
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Ryc. 1. Mapa zlewni Rudni z oznaczonymi stanowiskami poboru prób i hydroizohipsami;
stanowiska 15 zlokalizowane na odcinku uregulowanym, 69  odcinek renaturalizowany

Charakterystyka jakoci wody Rudni
Wody Rudni w ca³ym okresie badañ charakteryzowa³y siê niewielk¹ zmiennoci¹ parametrów hydrochemicznych wody. Odnotowane stê¿enia biogenów,
stosunkowo niewielkie w porównaniu z innymi rzekami tego regionu (Jekatierynczuk-Rudczyk, Zieliñski 2004; Jekatierynczuk-Rudczyk i in. 2006), s¹
typowe dla rzek przep³ywaj¹cych przez ekstensywnie u¿ytkowane obszary
rolnicze (tab. 2). Wiele parametrów jakoci wody, szczególnie stê¿enia substancji biogennych, ró¿ni³y siê istotnie statystycznie w odcinku uregulowanym od stê¿eñ uzyskanych w odcinku renaturalizowanym (tab. 2). Wiêkszoæ
z istotnie ró¿ni¹cych siê parametrów by³a od kilku do kilkudziesiêciu procent
mniejsza w odcinku renaturalizowanym ni¿ w odcinku uregulowanym (tab. 2).
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Tab. 2. rednie wartoci parametrów hydrochemicznych wód Rudni w odcinku
uregulowanym i renaturalizowanym. Pogrubion¹ czcionk¹ zaznaczono wartoci istotne
statystycznie
Parametr
Temperatura
Przewodnoæ w³.
Odczyn
O2
Barwa
DOC
HCO3
Ca
Cl
SO4
Fe
N-NO3
N-NH4
P-PO4
Pca³k.

°C
mS·cm-1
pH
mg·dm-3
Abs330·cm-1
mg·dm-3
mg·dm-3
mg·dm-3
mg·dm-3
mg·dm-3
mg·dm-3
mg·dm-3
mg·dm-3
mg·dm-3
mg·dm-3

rednia
10,7
499
7,77
9,58
0,162
12,6
326
101,7
21,7
43,7
283
638
425
105
227

SD
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

6,6
57
0,29
2,75
0,06
4,3
55
11,2
4,5
9,5
97
410
416
95
171

Odcinek
uregulowany
10,0
512
7,75
9,69
0,170
13,1
329,5
105,2
23,2
45,7
302
768
513
129
253

Odcinek
renaturalizowany
12,4
476
7,80
9,24
0,150
12,1
226,7
98,6
19,2
40,2
278
537
256
62
173

Pca³k.  fosfor ca³kowity; DOC  rozpuszczony wêgiel organiczny

Ryc. 2. Sezonowe zmiany rednich wartoci parametru SUVA w wodzie Rudni w odcinku
uregulowanym i renaturalizowanym (wyniki rednie z 2006 r.)
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Jakoæ materii organicznej w wodzie Rudni
Analizuj¹c zmiany jakoci materii organicznej w obu badanych odcinkach
rzeki stwierdzono, ¿e materia organiczna w górnym i rodkowym biegu rzeki
(uregulowane koryto) charakteryzuje siê mniejsz¹ aromatycznoci¹ materii
organicznej (36,2 Abs260 g-1·dm-3) ni¿ materia organiczna w odcinku renaturalizowanym (37,4 Abs260 g-1·dm-3). Wyniki te wskazuj¹ na szybsze przep³ukiwanie zlewni w odcinku uregulowanym i krótszy czas zalegania rozpuszczonej materii organicznej w zlewni. W wyniku przeprowadzonych badañ zaobserwowano wyrane zmiany sezonowe parametru SUVA w badanej rzece.
W obu badanych odcinkach rzeki zaobserwowano stopniowy wzrost udzia³u
struktur aromatycznych rozpuszczonych w wodzie substancji organicznych.
Najwiêksze wartoci parametru SUVA odnotowano w okresie zimowym i jesiennym, za najmniejsze w okresie wiosennym (ryc. 2). Istotne wydaje siê,
¿e w okresach podwy¿szonych stanów wody w rzece (wiosna, jesieñ) wartoci
parametru SUVA w odcinku renaturalizowanym s¹ znacznie wiêksze ni¿ w odcinku uregulowanym. Prawdopodobnie ma to zwi¹zek z uruchamianiem z do-

Ryc. 3. Zmiany barwy wody (Abs330 · cm-1) wzd³u¿ brzegu Rudni w maju, lipcu i wrzeniu
2006 r.
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linnych gleb torfowych substancji humusowych o licznych strukturach piercieniowych w swojej budowie.
W okresach niskich i rednich stanów wody w rzece obserwowano stopniowy spadek barwy wody wraz z biegiem rzeki. Jest to typowe dla rzek nizinnych i dobrze wpisuje siê w koncepcjê ci¹g³oci rzeki (Vannote i in. 1980).
Zmiejszona iloæ wody przepywaj¹cej przez koryto uregulowane i zwiêkszenie tempa przep³ywu jest charakterystyczne dla rzek uregulowanych. W rzekach nizinnych o seminaturalnej zlewni, barwê wody mo¿na traktowaæ jako
miarê iloci rozpuszczonej materii organicznej. Istotna jednak wydaje siê
zmiana trendu w okresach zwiêkszonych przep³ywów wody, tj. w maju, w lipcu i we wrzeniu. Wówczas odnotowano w odcinku renaturalizowanym niewielki, ale stopniowy wzrost barwy wody (ryc. 3).
Badania skoncentrowano na wp³ywie renaturalizacji koryta na jakoæ rozpuszczonej materii organicznej i na barwê wody. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e
zmiany obu badanych parametrów w du¿ym stopniu zale¿ne s¹ od re¿imu
hydrologicznego rzeki (Worrall i in. 2004). Zabiegi renaturalizacyjne istotnie
wp³ywaj¹ na zakres i tempo zmian parametru SUVA, jak i barwy wody. Parametry mog¹ byæ dobrym wskanikiem stopnia przekszta³cenia nizinnych
rzek. Przywrócenie pierwotnego stanu rzekom Europy jest ju¿ niemo¿liwe
(Amoros 2001), ale zabiegi renaturalizacyjne s¹ istotnym krokiem w poprawie funkcjonowania ich ekosystemów.
Badania wykonane w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji nr 3 T09D 069 29
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Ró¿norodnoæ okrzemek w wodach ródlanych
o ró¿nym stopniu przekszta³cenia
hydrochemicznego
Diatoms variety in springs waters with different hydrochemical transformation degree

Abstract: As a result of environmental transformation, springs are
transformed in the way which concerns both outflow form and water flowing
out from it. The scale of changes is a result of the range of economic activities
taken up in their vicinity. £ód agglomeration, where springs areas are mainly
connected with the escarpment zone of Wzniesienia £ódzkie is a good example
of these processes. Studies were curried out between January 2003 and May
2005, and embraced ten springs located between Ozorków and Brzeziny.
The aim of the study was to determine biological diversity of springs,
characterizing with different scale of anthropogenic transformation of their
waters. It was based on quantitative and qualitative analysis of benthic
diatoms communities. Factorial analysis was applied here to select the
springs groups with different pollution degree. Twenty two hydrochemical
parameters from ten series of studies were used. Comparison between
a hydrochemical picture of outflows and their diatomological differentiation
point that richness and diversity of species higher values for objects with
a lower degree of chemical transformation of waters. Hydrobiological analysis
of diatoms, conducted on constant particular habitats confirmed occurring
of springs groups determined by factorial analysis of hydrochemical data.
Apart from a state and composition of springs waters significance for diatoms
species composition settling springs niches, seems to be represented by a type
of underground waters outflow onto the surface.
S£OWA KLUCZOWE: ród³a, antropopresja, okrzemki.
KEY WORDS: springs, anthropopression, diatoms.

ród³a, podobnie jak ka¿dy element rodowiska przyrodniczego, podlegaj¹
przeobra¿eniom w nastêpstwie zagospodarowania terenu. Skutkiem tego jest
miêdzy innymi ich zanik, zmiana funkcji nisz ródliskowych, pogorszenie jakoci wód ródlanych. Rozmiary przeobra¿eñ wynikaj¹ z jednej strony ze skali
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dzia³añ gospodarczych, a z drugiej  z odpornoci rodowiska na sztucznie
generowane zak³ócenia. W odniesieniu do róde³ wa¿ne s¹ lokalne warunki
hydrogeologiczne determinuj¹ce tempo wymiany wód, migracjê zanieczyszczeñ i ich trwa³oæ w rodowisku skalnym.
Badaniami objêto dziesiêæ róde³ znajduj¹cych siê w strefie krawêdziowej
Wzniesieñ £ódzkich, miêdzy Ozorkowem i Brzezinami, a wiêc w obrêbie aglomeracji ³ódzkiej. Wytypowana grupa obiektów jest bardzo zró¿nicowana pod
wzglêdem wielkoci wydatku, po³o¿enia morfologicznego, formy wyp³ywu,
drenowanego wodonoca i jego zasobnoci (Ziu³kiewicz 2005), a tak¿e charakteru zagospodarowania terenu. Dominuj¹ ród³a zasilane z obszarów rolniczych, obejmuj¹cych tereny wsi, pól uprawnych, u¿ytków zielonych i nieu¿ytków oraz zagród, w których prowadzi siê intensywn¹ hodowlê zwierz¹t. Tê
mozaikê uzupe³niaj¹ obszary lene, na ogó³ niedu¿e i rozdrobnione. W badanej grupie znajduje siê równie¿ wyp³yw, którego obszar zasilania znajduje siê
na terenach miejskich £odzi.
Prace badawcze, jakie realizowano od stycznia 2003 roku do maja 2005
roku, obejmowa³y pomiary wydajnoci róde³, po³o¿enia zwierciad³a wody
w studni ujmuj¹cej drenowan¹ przez wyp³ywy warstwê wodonon¹, pomiary
cech fizykochemicznych (29 serii), analizy sk³adu chemicznego wód (10 serii)
i analizy okrzemek bentosowych wystêpuj¹cych w niszach (29 prób). Metodykê badañ omówiono we wczeniejszych pracach (¯elazna-Wieczorek, Ziu³kiewicz 2004; Ziu³kiewicz, ¯elazna-Wieczorek 2007).
Przedmiotem niniejszego opracowania s¹ grupy róde³, które zosta³y wyodrêbnione na podstawie analizy czynnikowej 22 parametrów hydrochemicznych, z 10 serii badawczo-pomiarowych. Osobno analizowano zró¿nicowanie
wód ródlanych pod wzglêdem parametrów fizyczno-chemicznych (mineralizacja1, utlenialnoæ, twardoæ ogólna, odczyn, potencja³ redoks, tlen rozpuszczony) i krzemionki oraz pod wzglêdem sk³adu jonowego (Na+, K+, Ca2+, Mg2+
i NH4+, Cl-, HCO3-, SO42-, NO3-, NO2- i PO43-). Do obliczeñ wykorzystano program STATISTICA 7 (dane hydrochemiczne standaryzowano).
Analiza wieloczynnikowa grupy parametrów fizykochemicznych pozwoli³a
wyró¿niæ te elementy, które w zasadniczy sposób odpowiadaj¹ za ich zró¿nicowanie hydrochemiczne. S¹ to cechy, których ³adunki czynnikowe przekraczaj¹ +/-0,7. Najistotniejsze, wed³ug metody osypiska, s¹ pierwsze trzy czynniki: pierwszy  sk³ada siê z twardoci ogólnej i stê¿enia krzemionki (udzia³
28%), drugi  jest reprezentowany przez nasycenie wód tlenem (udzia³ 21%),
trzeci  przez odczyn wód i jej temperaturê (13%). Trzy pierwsze czynniki
wyjaniaj¹ ³¹cznie 62% wariancji zbioru wartoci parametrów fizykochemicznych. Najwiêksz¹ rolê odgrywaj¹ dwa pierwsze czynniki i na ich podstawie
podjêto próbê wyró¿nienia typów hydrochemicznych róde³. Sporz¹dzono
1

Suma rozpuszczonych jonów.
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wykres wzajemnej relacji wartoci zastêpczych przypisanych poszczególnym
ród³om (ryc. 1). Do grupowania wyp³ywów zastosowano analizê klastrow¹,
któr¹ oparto na wartociach rednich czynników przypisanych poszczególnym wyp³ywom. Dziêki temu stwierdzono istnienie czterech grup wyp³ywów:
róde³ 1, 2, 3 i 4; róde³ 6, 9 i 10; róde³ 7 i 8 oraz ród³a 5 (ryc. 1).

Ryc. 1. rednie wartoci ³adunków czynnikowych dwóch pierwszych sk³adowych macierzy parametrów fizykochemicznych róde³ i wydzielenie grup wyp³ywów  wynik analizy
klastrowej

Zró¿nicowanie wód pod wzglêdem wartoci parametrów wspó³tworz¹cych
pierwszy czynnik ilustruje ryc. 2. Jest ono g³ównie wynikiem odmiennoci
warunków hydrogeologicznych róde³: im g³êbsze drenowane zbiorowisko wód
podziemnych, tym wy¿sza twardoæ ogólna wód i ich nasycenie krzemionk¹.
ród³a grupy pierwszej drenuj¹ odkryty zbiornik sandrowy, po³o¿ony na przedpolu strefy krawêdziowej; wartoci wspó³czynnika odnawialnoci (h) kszta³tuj¹ siê na poziomie 1,51,8. ród³a grupy trzeciej s¹ zasilane z wg³êbnej
warstwy wodononej, odizolowanej od powierzchni poziomem glin warciañskich. Wspó³czynnik odnawialnoci wynosi od 0,5 do 0,9. Drug¹ grupê tworz¹
dwa ród³a, zasilane, podobnie jak obiekty grupy pierwszej z utworów naglinowych. Obszar alimentacji obu wyp³ywów stanowi¹ tereny osadnicze, cechuj¹ce siê znacznym zagêszczeniem ognisk zanieczyszczeñ wód podziemnych.
Analiza drugiej grupy cech  sk³adników jonowych, wykaza³a, ¿e o zmiennoci chemicznej róde³ decyduj¹: sód i chlorki (I czynnik  udzia³ 25,5%),
wodorowêglany, magnez i wapñ (II czynnik  24,3%) oraz jon amonowy i fosforany (III czynnik  14,1%). £¹cznie wyjaniaj¹ one 63,9% wariancji zbioru
danych chemicznych wód ródlanych. Podobnie jak w przypadku analizy parametrów fizykochemicznych, przy grupowaniu hydrochemicznym oparto siê
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Ryc. 2. Zró¿nicowanie wód pod wzglêdem twardoci ogólnej i krzemionki
w wytypowanych grupach róde³

na dwóch pierwszych czynnikach. Wykonano wykres ich wzajemnej relacji
w stosunku do poszczególnych wyp³ywów. Uwidoczni³o siê na nim zró¿nicowanie chemiczne wód ródlanych (ryc. 3). Dla uzyskania czytelnego obrazu
grup hydrochemicznych zastosowano analizê klastrow¹. Wyodrêbniono nastêpuj¹ce zespo³y róde³: 1, 3 i 5; 6, 7, 9 i 10, 2, 4 i 7 oraz indywidualnie 8.
Kompozycja pierwszego czynnika uto¿samia go z antropopresj¹; najsilniej
zaznaczy³ siê w tym przypadku wyp³yw 8 w £agiewnikach i w dalszej kolejnoci, wraz ze s³abniêciem intensywnoci oddzia³ywania procesu reprezentowanego przez ten czynnik: ród³a 2, 4 i 7. Mo¿na przyj¹æ, ¿e pozosta³e wyp³ywy
s¹ pozbawione tych oddzia³ywañ ze wzglêdu na dobr¹ izolacjê wodonoca (grupa I), czy brak efektywnych ognisk zanieczyszczeñ w obszarze zasilania (grupa II).
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Drugi czynnik nale¿y wi¹zaæ z procesami geochemicznymi kszta³tuj¹cymi
warunki hydrochemiczne róde³. Im d³u¿szy czas przebywania wód w rodowisku skalnym lub im bardziej jest ono podatne na ³ugowanie, tym wartoci
czynnikowe wy¿sze.

Ryc. 3. rednie wartoci ³adunków czynnikowych dwóch pierwszych sk³adowych macierzy
sk³adu jonowego róde³ i wydzielenie grup wyp³ywów  wynik analizy klastrowej

Kompozycja trzeciego czynnika: NO3- i PO43- nasuwa skojarzenie z zanieczyszczeniem rodowiska wodononego.
Zró¿nicowanie hydrochemiczne wód ródlanych pod wzglêdem stê¿eñ wybranego sk³adnika jonowego reprezentuj¹cego poszczególne czynniki przedstawiono na ryc. 4.
Analiza sk³adu jonowego wód róde³ pozwala uzupe³niæ interpretacjê zró¿nicowania fizykochemicznego. W grupie wyp³ywów zasilanych z wodonoców
wg³êbnych mo¿na wyranie wskazaæ te, które podlegaj¹ antropopresji: 2 i 4.
Jej przejawem s¹ przede wszystkim stê¿enia azotanów, a w mniejszym stopniu elementy reprezentuj¹ce I czynnik (chlorki i sód)  ryc. 4. S¹ to wyp³ywy,
których wodonosiec, zw³aszcza w czêci peryferyjnej przyród³owej, nie jest
chroniony nadk³adem glin zwa³owych. Pozosta³e ród³a (1, 3 i 5), zasilane
z utworów wg³êbnych, wydaj¹ siê wystarczaj¹co chronione, choæ poziom stê¿eñ fosforanów (ryc. 4) mo¿e byæ wiadectwem funkcjonowania w ich obszarze zasilania odleg³ych ognisk zanieczyszczeñ. Wyp³ywy 6, 9 i 10 tworz¹ bardzo sta³¹ grupê obiektów wyranie wyró¿niaj¹cych siê od pozosta³ych pod
wzglêdem parametrów fizykochemicznych oraz sk³adu jonowego.
Dla wykazania ró¿norodnoci okrzemek w badanych ród³ach wybrano dwie
grupy wyp³ywów istotnie ró¿ni¹cych siê pod wzglêdem skali przekszta³cenia
hydrochemicznego: grupê róde³ 6, 9 i 10 oraz 2, 4 i 8.
Analizowane ród³a s¹ zró¿nicowane pod wzglêdem liczby oznaczonych
taksonów okrzemek. Najbogatsze w oznaczone taksony jest ród³o 6  225

Ryc. 4. Zró¿nicowanie wód pod wzglêdem sk³adników jonowych reprezentuj¹cych poszczególne czynniki; a  czynnik pierwszy:
chlorki, b  czynnik drugi: wodorowêglany, c  czynnik trzeci: azotany, d  czynnik czwarty: fosforany
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taksonów, nastêpnie ród³o 9  168 taksonów, ród³o 2  148 taksonów, ród³o 10  138 taksonów, ród³o 8  88 taksonów, ród³o 4  86 taksonów.
Na ró¿norodnoæ gatunkow¹ sk³adaj¹ siê dwa elementy: liczba gatunków
i równomiernoæ rozdzia³u osobników pomiêdzy gatunki. Jeli przy jednakowej liczbie gatunków jeden z gatunków zdecydowanie dominuje, a inne s¹
reprezentowane przez niewielk¹ liczbê osobników, to ró¿norodnoæ próby jest
mniejsza ni¿ w sytuacji, gdy wszystkie gatunki s¹ równie licznie reprezentowane. Wskanikiem wra¿liwym na obecnoæ w próbie ma³o liczebnych gatunków jest wskanik Shannona-Weavera (Lampert, Sommer 2001), na podstawie którego okrelono bogactwo gatunkowe i rozk³ad wzglêdnej liczebnoci pomiêdzy gatunkami w poszczególnych ród³ach. Wskanik ShannonaWeavera przyjmuje wartoci od 0 (gdy w próbie wystêpuje tylko jeden gatunek), wzrasta wraz ze zwiêkszaniem siê liczby gatunków, a maksymalne
wartoci osi¹ga, gdy wszystkie gatunki w próbie wystêpuj¹ z tak¹ sam¹ czêstotliwoci¹. W badanych ród³ach wskanik ró¿norodnoci gatunkowej Shannona-Weavera wynosi³: w wyp³ywie 2  od 2,289 do 3,637, w 4  od 0,783 do
2,747, w 6  od 2,196 do 3, 781, w 8  od 1,972  2,725, w 9  od 2,356  3,667,
w 10  od 1,584 do 2,844.
Wskaniki porównawcze umo¿liwiaj¹ porównanie cech zbiorowisk, zarówno jakociowych, jak i ilociowych. Do jakociowych wskaników porównawczych (wspó³czynników podobieñstwa), nale¿y wspó³czynnik Sörensena wykorzystany do analizy podobieñstwa pomiêdzy zbiorowiskami okrzemek róde³ (ryc. 5) na podstawie gatunków sta³ych w poszczególnych ród³ach (Kawecka, Eloranta 1994).

Ryc. 5. Dendrogram podobieñstwa na podstawie wspó³czynnika Sorensena pomiêdzy gatunkami sta³ymi okrzemek dla róde³ 2, 4, 6, 8, 9 i 10 (PRIMER 6)
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Analiza podobieñstwa okrzemek sta³ych dla wybranej grupy wyp³ywów
grupuje je w nastêpuj¹cy sposób: 4, 8 i 10 oraz 6 i 9. Okrzemki sta³e w ródle
2 wyró¿niaj¹ je sporód analizowanych wyp³ywów.
Zestawienie obrazu hydrochemicznego wyp³ywów z ich zró¿nicowaniem
pod wzglêdem diatomologicznym wskazuje, ¿e bogactwo gatunkowe i ró¿norodnoæ gatunkowa przyjmuj¹ wy¿sze wartoci dla obiektów wykazuj¹cych
mniejszy stopieñ przekszta³cenia chemicznego wód. Grupy róde³ wydzielone
w wyniku analizy czynnikowej danych hydrochemicznych uzyska³y potwierdzenie w analizie hydrobiologicznej przeprowadzonej na podstawie okrzemek
sta³ych dla danego siedliska.
Badania zrealizowano ze rodków grantu KBN 3P04G 05723.
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Bilans hydrochemiczny ma³ych zlewni pogórskich
Hydrochemical mass balance in a small Carpathian Foothill catchment

ABSTRACT: Hydrochemical mass balance of macroelements (Ca, Mg, Na,
K, HCO3 and SO4) and biogenic compounds (NNH4, NNO2, NNO3 and PPO4) during
one hydrological year 2004 and flood events of July 2004 were analyzed.
The study area included the Stara Rzeka drainage basin (22.22 km2, 41.9%
forest, 36.2% arable land) and its two subbasins: 1) the Leny Górny Potok
(0.48 km2; 99.4% forest) and 2) the Kubaleniec (1.03 km2); entirely farmed
with smallholdings consisting of small but numerous fragmented plots. The
research area is situated in the Winickie Foothills, part of the larger region
of the Carpathian Foothills.
In the Stara Rzeka basin and in its subbasins the balance of
macroelements was negative, i.e. their export from the basin was larger than
atmospheric deposition. In contrast to macroelements, atmospheric deposition
of biogenic compounds was several times higher than their export pointing
to their accumulation. During the flood events the balance of SO4 and Na
was in some cases positive at the beginning of the event.
S£OWA KLUCZOWE: Pogórze Karpackie, bilans jonowy.
KEY WORDS: Carpathian Foothills, ion balance.

Wprowadzenie
W badaniach hydrogeochemicznych kluczowym zagadnieniem jest poznanie obiegu materii w zlewni i zidentyfikowanie czynników nim rz¹dz¹cych.
Na podstawie bilansu hydrochemicznego mo¿na okreliæ, które jony podlegaj¹ akumulacji w zlewni (bilans dodatni), a które s¹ z niej odprowadzane (bilans ujemny). Bilans hydrochemiczny mo¿e byæ wykonany dla ró¿nych jednostek czasowych, najczêciej dla roku kalendarzowego lub hydrologicznego
(Dru¿kowski, Szczepanowicz 1988; Grodziñska Laskowski 1996; ¯elazny,
Raczak 2005). Szczególnie interesuj¹ce s¹ jednak bilanse wykonane dla krótszych okresów, np. dla czasu fal wezbraniowych, poniewa¿ ró¿norodnoæ zachodz¹cych w zlewni procesów jest wtedy najwiêksza (Siwek, ¯elazny 2000;
Siwek 2001).
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G³ównym celem niniejszej pracy by³o okrelenie bilansu makroelementów
i zwi¹zków biogennych ma³ych zlewni pogórskich w roku hydrologicznym 2004
(bilans roczny). Dodatkowo okrelono bilans hydrochemiczny wybranych jonów w czasie fal wezbraniowych w lipcu 2004 r.
Obszar badañ
Badania prowadzono w po³udniowej czêci Polski, na Pogórzu Karpackim,
w zlewni Starej Rzeki i w jej dwóch zlewniach cz¹stkowych: Kubaleñca i Lenego Górnego Potoku.
Zlewnia Starej Rzeki (22,22 km2) po³o¿ona jest w obrêbie dwóch p³aszczowinowych jednostek: l¹skiej i podl¹skiej. Jednostka podl¹ska, zwana jednostk¹ bocheñsk¹, sk³ada siê z dygitacji wy¿szej oraz z dygitacji ni¿szej wraz
z seri¹ soln¹ Bochni (Olewicz 1973). Zlewnia Starej Rzeki charakteryzuje siê
z³o¿on¹ struktur¹ zagospodarowania ziemi  41,86% powierzchni stanowi¹
lasy, 36,25%  grunty orne, 14,92%  ³¹ki i pastwiska.
Zlewnia Kubaleñca (1,03 km2) po³o¿ona jest w obrêbie jednostki podl¹skiej, któr¹ tworz¹ przede wszystkim warstwy chodenicko-moszczenickie i sp¹gowe i³y margliste, pokryte grub¹ warstw¹ utworów lessopodobnych. Jest
ona typow¹ pogórsk¹ zlewni¹ rolnicz¹ (grunty orne  69,3%, ³¹ki i pastwiska
 20,4%, zabudowa wiejska  4,8%), z charakterystyczn¹ dla Pogórza Karpackiego gêst¹ sieci¹ dróg i teras ródpolnych, biegn¹cych wzd³u¿ stoków.
Dominuj¹ stoki o nachyleniach od 3 do 6°.
Zlewnia Lenego Górnego Potoku (ok. 0,48 km2) le¿y w obrêbie jednostki
l¹skiej, któr¹ tworz¹ g³ównie piaskowce istebniañskie pokryte utworami lessopodobnymi. Dominuj¹ stoki o nachyleniach od 10 do 15o. Zlewnia ta jest
prawie w 100% zalesiona (las bukowo-jod³owy) (wiêchowicz, Michno 2005).
Metoda
Badania prowadzono w latach 20022004. Objêto nimi wody opadowe (wejcie do systemu) i wody rzeczne (wyjcie z systemu). Sk³ad chemiczny wód
opadowych mierzono w 14-dniowych sumach opadu atmosferycznego ca³kowitego oraz, dodatkowo, w jednogodzinnych sumach opadu atmosferycznego
mokrego, zebranych w czasie fali wezbraniowej w lipcu 2004 r. W celu okrelenia sk³adu chemicznego wód rzecznych próby wód pobierano systematycznie co tydzieñ oraz, z wiêksz¹ czêstotliwoci¹ (od kilku minut do kilkunastu
godzin), w czasie kilkudziesiêciu wezbrañ ró¿nej genezy i w okresach miêdzywezbraniowych. Metodyka poboru ró¿nego rodzaju wód zosta³a szczegó³owo
opisana w monografii (¯elazny 2005).
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Stany wody w potokach mierzone by³y codziennie o godz. 6 GMT oraz w sposób ci¹g³y za pomoc¹ czujników stanów wód (Aplisens SG-25 i Peltron PLH
27), co 10 minut. Do cyfrowego zapisu u¿yto rejestratorów firmy TRAX-elektronik (RC-10 i RC-12). Stany wody uredniono do wartoci 20-minutowych.
Przep³yw zosta³ okrelony przy zastosowaniu indywidualnych dla ka¿dego
przekroju wodowskazowego krzywych przep³ywu. Dane meteorologiczne uzyskano z posterunku meteorologicznego znajduj¹cego siê w zlewni Starej Rzeki, w pobli¿u Stacji Naukowej IGiGP w £azach.
W laboratorium, po przes¹czeniu wód (s¹czek 0,45µm), oznaczono stê¿enie makroelementów (Ca, Mg, Na, K, HCO3, SO4) i zwi¹zków biogennych (NH4,
NO2, NO3, PO4). Stê¿enie Mg, SO4, NH4, NO2, NO3, i PO4 oznaczano metod¹
spektrofotometryczn¹ (Merck SQ 118), stê¿enie Ca, Na, K  metod¹ fotometrii p³omieniowej (PFP7 JENWAY), a stê¿enie HCO3  metod¹ acydymetryczn¹. Ocenê poprawnoci wykonanej analizy chemicznej wody przeprowadzono
wed³ug normy (PN  89 C-04638/02).
Dostawê jonów wraz z opadem atmosferycznym (dop³yw) w roku hydrologicznym 2004 obliczono jako iloczyn sumy opadu atmosferycznego i redniego
wa¿onego stê¿enia jonów (wag¹ by³y sumy opadów z kolejnych okresów 14
dniowych). £adunek jonów odprowadzonych (odp³yw) z badanych zlewni obliczono jako iloczyn rocznej objêtoci odp³ywu i redniego wa¿onego stê¿enia
poszczególnych jonów (wag¹ by³y przep³ywy). Do obliczenia redniej wa¿onej
uwzglêdniono wszystkie oznaczenia chemiczne uzyskane w latach 20022004.1

Ryc. 1. Graficzna interpretacja pocz¹tku i koñca obliczenia bilansu hydrochemicznego
w czasie fali wezbraniowej
1
Szczegó³owy wykaz wszystkich pobranych prób wody znajduje siê w poszczególnych
rozdzia³ach monografii (¯elazny 2005).
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Obliczenie bilansu hydrochemicznego fali wezbraniowej rozpoczêto od chwili
wyst¹pienia opadu (ryc. 1). Dostawa jonów wraz z opadem zosta³a obliczona
jako iloczyn kolejnych 20-minutowych sum opadu mokrego i odpowiadaj¹cych im rzeczywistych stê¿eñ uzyskanych z jednogodzinnych faz opadu mokrego.2 Zasadniczy problem przy obliczaniu bilansu hydrochemicznego fal wezbraniowych dotyczy czasu, w którym nale¿y zakoñczyæ okres bilansowania.
W niniejszej pracy proponujemy obliczenie bilansu dla trzech wariantów zakoñczenia fali wezbraniowej (1h, 2h, 3h). Przyjêto za nie takie momenty, kiedy ró¿nica pomiêdzy chwilow¹ wartoci¹ przep³ywu a rednim przep³ywem
z jednej (1h), dwóch (2h) i trzech (3h) godzin wstecz by³a równa lub wy¿sza od
zera (Qró¿nica). Na podstawie stê¿eñ jonów w próbkach pobranych w trakcie
tych fal, dla ka¿dej rzeki wyznaczono regresjê liniow¹ pomiêdzy natê¿eniem
przep³ywu a stê¿eniem poszczególnych jonów. Rozk³ad normalny zmiennych
(przep³ywu i stê¿eñ jonów) uzyskano poprzez zlogarytmowanie, co zosta³o
zweryfikowane testem Ko³mogorowa-Smirnowa (p=0,05). Chwilowy odp³yw
jonów (20 min.) obliczono na podstawie chwilowego przep³ywu (20 min.) i odpowiadaj¹cego mu stê¿enia poszczególnych jonów. Bilans hydrochemiczny fali
wezbraniowej by³ mo¿liwy jedynie w przypadku jonów posiadaj¹cych istotn¹
korelacjê z przep³ywem oraz tych, które by³y oznaczone w jednogodzinnych
fazach opadu mokrego.
Wyniki
Bilans roczny

W zlewni Starej Rzeki i w jej zlewniach cz¹stkowych wyst¹pi³ ujemny roczny
bilans wiêkszoci makroelementów, z wyj¹tkiem SSO4 i Cl w Lenym Górnym
Potoku oraz dodatni  zwi¹zków biogennych, z wyj¹tkiem NO2 w zlewni Starej Rzeki (tab. 1).
Wraz z opadem na ka¿dy hektar zlewni dosta³o siê 41,95 kg jonów (tab. 1),
w tym: makroelementy (Ca, Mg, Na, K, HCO3, SSO4, Cl) stanowi³y 69,5%, mineralne formy azotu  30,0%, a fosfor  0,5% masy jonów. Najwiêkszy udzia³
w dop³ywie makroelementów mia³y SSO4, Cl, Ca i HCO3. Wraz z opadem na
ka¿dy hektar zlewni dosta³o siê 12,80 kg N i P, w tym 98,1% masy stanowi³
azot (N). Najwiêkszy udzia³ w dop³ywie mineralnych form azotu mia³ azot
amonowy NNH4 (57,5%), zdecydowanie mniejsze  azot azotanowy NNO3 (42,1%),
a znikomy  azot azotynowy NNO2 (0,5%).
W czasie trwania fal pobrano próby wody z 92 jednogodzinnych faz i wykonano 606
oznaczeñ makroelementów i zwi¹zków biogennych.
2
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Tab. 1. Dostawa, odp³yw oraz bilans jonów [kg·ha-1·rok-1] w zlewniach pogórskich w roku
hydrologicznym 2004
Parametr
Ca
Mg
Na
K
HCO3
SSO4
Cl
N*
NNH4
NNO2
NNO3
PPO4
*

Dostawa
4,84
1,42
2,20
1,48
4,61
8,43
6,16
12,56
7,22
0,058
5,29
0,235

Stara Rzeka
Odp³yw
Bilans
36,49
-31,65
9,90
-8,48
12,38
-10,18
5,68
-4,20
111,68
-107,07
16,65
-8,22
16,86
-10,70
3,45
9,11
0,39
6,83
0,061
-0,003
3,00
2,29
0,139
0,096

Kubaleniec
Odp³yw
Bilans
24,85
-20,01
6,44
-5,02
8,71
-6,51
4,84
-3,36
67,41
-62,80
11,97
-3,54
13,02
-6,86
1,93
10,63
0,22
7,00
0,042
0,016
1,67
3,62
0,185
0,050

Leny Górny Potok
Odp³yw
Bilans
9,26
-4,42
4,92
-3,50
2,74
-0,54
1,55
-0,07
31,90
-27,29
8,16
0,27
2,28
3,38
1,59
10,97
0,08
7,14
0,016
0,042
1,50
3,79
0,042
0,193

NNH4 + NNO2 + NNO3

We wszystkich zlewniach wród makroelementów w odp³ywie dominowa³y HCO3 (od 49,11% w Kubaleñcu do 53,27% w Starej Rzece) i Ca (od 15,07%
w Lenym Górnym Potoku do 18,11% w Kubaleñcu). Wród zwi¹zków biogennych zdecydowanie najwiêksze znaczenie w odp³ywie mia³ jon NNO3 (oko³o
87% w zlewni Starej Rzeki i Kubaleñca oraz oko³o 94% w zlewni Lenego
Górnego Potoku). Udzia³ NNH4 wród mineralnych form azotu by³ najmniejszy
w odp³ywie ze zlewni Lenego Górnego Potoku i wynosi³ 4,9%, natomiast w pozosta³ych zlewniach wiêkszy i wynosi³ oko³o 11%.
Bilans w czasie wezbrañ

W czasie najwiêkszego wezbrania w 2004 r. (26 lipca  1 sierpnia) wywo³anego opadem rozlewnym do zlewni dosta³o siê od kilku do kilkunastu procent
rocznego ³adunku jonów, a odp³ynê³o  od kilkunastu do ponad 20% (tab. 2).
Tab. 2. Udzia³ dostawy i odp³ywu jonów w czasie fali wezbraniowej (26 lipca1 sierpnia)
w dostawie i odp³ywie rocznym
Parametr
Ca
Mg
Na
HCO3
SSO4

Dostawa [%]
8,7
6,6
10,1
13,7
9,8

Stara Rzeka
1h
2h
3h
18,8
19,5
19,5
17,4
18,1
18,1
19,5
20,3
20,3
19,0
19,8
19,8




Odp³yw [%]
Kubaleniec
1h
2h
3h
17,5
18,1
18,1
13,8
14,3
14,3
16,2
16,9
16,9
16,0
16,6
16,6
16,0
16,5
16,5

Leny Górny Potok
1h
2h
3h
19,3
19,3
19,7
19,4
19,5
19,8
18,9
18,9
19,3
16,8
16,8
17,3
21,9
21,9
22,2

Opad, który wywo³a³ tê falê wezbraniow¹, stanowi³ 18,5% (111,5 mm) opadu rocznego, a odp³yw rzeczny  14% rocznego odp³ywu w przypadku Kuba-
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leñca, 19%  w przypadku Starej Rzeki i 26%  w przypadku Lenego Górnego Potoku.
Odp³yw g³ównych jonów ze zlewni by³ wielokrotnie wiêkszy ni¿ ich dostawa (bilans ujemny), co by³o szczególnie wyrane w przypadku HCO3. Dysproporcja pomiêdzy dostaw¹ a odp³ywem by³a najmniejsza w przypadku SSO4.
Przewaga odp³ywu jonowego nad dostaw¹ by³a wiêksza w zlewniach Starej
Rzeki i Kubaleñca ni¿ w zlewni Lenego Górnego Potoku (tab. 3, 4).
Pomimo i¿ bilans hydrochemiczny g³ównych jonów dla ca³ej lipcowej fali
by³ ujemny, to w trakcie jej trwania zdarza³y siê okresy, kiedy by³ dodatni
(ryc. 2). Szczególnie by³o to widoczne na pocz¹tku wezbrania  w przypadku
SSO4 oraz w trakcie jego trwania  w przypadku Na.
Tab. 3. Dostawa, odp³yw oraz bilans jonów [kg·ha-1·rok-1] w czasie fali wezbraniowej
(26 lipca  1 sierpnia)

Leny Górny
Potok

Kubaleniec

Stara
Rzeka

Parametr

Dostawa

Ca
Mg
Na
HCO3
Ca
Mg
Na
HCO3
SSO4
Ca
Mg
Na
HCO3
SSO4

0,42
0,09
0,22
0,63
0,42
0,09
0,22
0,63
0,82
0,41
0,09
0,22
0,63
0,82

1h
6,92
1,74
2,45
21,44
4,34
0,89
1,41
10,77
1,91
1,80
0,96
0,52
5,39
1,80

Odp³yw
2h
7,19
1,81
2,54
22,35
4,50
0,92
1,47
11,17
1,97
1,80
0,97
0,52
5,41
1,80

3h
7,20
1,81
2,55
22,39
4,50
0,92
1,47
11,17
1,97
1,84
0,98
0,53
5,55
1,82

1h
-6,50
-1,65
-2,22
-20,80
-3,92
-0,79
-1,19
-10,14
-1,09
-1,39
-0,87
-0,30
-4,76
-0,98

Bilans
2h
-6,77
-1,72
-2,32
-21,71
-4,08
-0,82
-1,25
-10,54
-1,15
-1,39
-0,88
-0,30
-4,78
-0,98

3h
-6,78
-1,72
-2,32
-21,76
-4,08
-0,82
-1,25
-10,54
-1,15
-1,43
-0,89
-0,31
-4,92
-1,00

Tab. 4. Stosunek odp³ywu jonów do dostawy w czasie fali wezbraniowej
(26 lipca  1 sierpnia)
Parametr
Ca
Mg
Na
HCO3
SSO4

1h
16,4
18,5
11,0
33,9


Stara Rzeka
2h
17,0
19,2
11,4
35,4


3h
17,0
19,3
11,4
35,4


1h
10,3
9,4
6,4
17,1
2,3

Kubaleniec
2h
10,6
9,8
6,6
17,7
2,4

3h
10,6
9,8
6,6
17,7
2,4

Leny Górny Potok
1h
2h
3h
4,3
4,4
4,4
10,5
10,5
10,6
2,4
2,4
2,4
8,7
8,7
9,0
2,2
2,2
2,2

W dniu 23 lipca 2004 r. w warunkach przesuszonych pokryw zwietrzelinowo-glebowych w zlewni Starej Rzeki wyst¹pi³o wezbranie, które zosta³o wywo³ane opadem nawalnym w wysokoci 19,8 mm. Znaczne przesuszenie pokryw spowodowa³o brak reakcji na opad w niektórych zlewniach elementarnych, np. w zlewni Kubaleñca. W czasie tego wezbrania stwierdzono tak¿e

Ryc. 2. Chwilowy bilans hydrochemiczny w czasie fal wezbraniowych w lipcu 2004 r.
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ujemny bilans makroelementów, który jednak charakteryzowa³ siê zdecydowanie mniejsz¹ przewag¹ odp³ywu nad dostaw¹ jonów ni¿ w czasie wezbrania, które trwa³o od 26 lipca do 1 sierpnia (tab. 5). W czasie tej fali mo¿liwe
by³o obliczenie bilansu NNO3, który okaza³ siê dodatni.
Tab. 5. Dostawa, odp³yw oraz bilans jonów [kg·ha-1·rok-1] w czasie fali wezbraniowej
23 lipca w zlewni Starej Rzeki
Parametr
NNO3
Ca
Mg
Na
K
HCO3

Dostawa
0,062
0,138
0,021
0,024
0,026
0,438

1h
0,008
0,199
0,051
0,071
0,029
0,704

Odp³yw
2h
0,008
0,212
0,054
0,075
0,031
0,752

3h
0,009
0,220
0,056
0,078
0,032
0,784

1h
0,0543
-0,061
-0,029
-0,046
-0,004
-0,266

Bilans
2h
0,0540
-0,074
-0,033
-0,051
-0,005
-0,314

3h
0,0538
-0,082
-0,035
-0,054
-0,006
-0,345

Warto zauwa¿yæ, ¿e pomimo przyjêcia trzech ró¿nych wariantów zakoñczenia fali wezbraniowej (1h, 2h, 3h) odp³yw jonów, a zatem i bilans hydrochemiczny ró¿ni³ siê nieznacznie (do 4%).
Dyskusja i wnioski
Bilans roczny

W zlewni Starej Rzeki i w jej ró¿nie u¿ytkowanych zlewniach cz¹stkowych
bilans roczny makroelementów by³ na ogó³ ujemny  ich odp³yw ze zlewni by³
wiêkszy ni¿ dostawa atmosferyczna. Podobne wyniki, odnonie jonów Ca, Mg
i Na, uzyskali M. Dru¿kowski i B. Szczepanowicz (1988) w pobliskiej zlewni
Wierzbanówka (Pogórze Wielickie). Ujemny bilans wiêkszoci makroelementów zwi¹zany by³ z wyp³ukiwaniem przez infiltruj¹ce wody opadowe zwi¹zków chemicznych zawartych w pokrywach i z ich odprowadzaniem, wraz z odp³ywem rzecznym, poza zlewniê. Wyj¹tkiem by³y jony SSO4 i Cl w zlewni Lenego Górnego Potoku, których bilans by³ dodatni. Decydowa³a o tym budowa
geologiczna: pod³o¿e zlewni Lenego Górnego Potoku zbudowane jest z odpornych piaskowców istebniañskich ubogich w ³atwo ³ugowane Cl i SO4.
W przypadku zlewni Starej Rzeki i Kubaleñca ujemny bilans Cl i SSO4 by³
konsekwencj¹ dwóch czynników: budowy geologicznej i sk³adowej antropogenicznej. W znacznej czêci zlewni Starej Rzeki (w tym zlewni Kubaleñca) wody
opadowe ³uguj¹ utwory tortonu, zawieraj¹ce wk³adki ³atwo rozpuszczalnego
halitu, anhydrytu, gipsu i biotytu (Olewicz 1973). Czêæ jonów, zw³aszcza
zwi¹zków biogennych, SO4 i Cl pochodzi w tych zlewniach ze róde³ antropogenicznych (cieków bytowo-gospodarczych).
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Wiêkszoæ zwi¹zków biogennych by³a akumulowana w zlewniach (bilans
dodatni), z wyj¹tkiem NNO2 w zlewni Starej Rzeki (bilans ujemny). Dodatni
bilans zwi¹zków biogennych uzyskali tak¿e M. Dru¿kowski i B. Szczepanowicz (1988) w zlewni Wierzbanówki oraz K. Grodziñska i R. Laskowski (1996)
w zlewni Ratanicy (Pogórze Wielickie). W zlewni Ratanicy zosta³o zakumulowane 16 kg N·ha-1·rok-1, czyli o 60% wiêcej ni¿ rednio w zlewni Starej Rzeki
(oko³o 10 kg N·ha-1·rok-1). Zwiêkszony odp³yw NNO2 ze zlewni Starej Rzeki w stosunku do dop³ywu atmosferycznego prawdopodobnie wynika³ z du¿ego obci¹¿enia zlewni ciekami bytowo-gospodarczymi bezporednio dostaj¹cymi siê
do koryta. Warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e iloæ azotu odp³ywaj¹cego z jednego hektara ze zlewni Starej Rzeki jest zdecydowanie wy¿sza ni¿ ze zlewni Lenego Górnego Potoku. Je¿eli przyjmiemy, ¿e ró¿nica tych ³adunków mo¿e byæ
traktowana jako wskanik antropopresji, to wynosi ona oko³o 2 kg N·ha-1 ·rok-1.
Porównanie depozycji atmosferycznej jonów w 2004 r. w zlewni Starej Rzeki
z depozycj¹ atmosferyczn¹ jonów w ci¹gu ostatnich dwudziestu lat na Pogórzu Karpackim wskazuje na jej stopniowe zmniejszanie siê. W po³owie lat 80.
XX w zlewni Wierzbanówki M. Dru¿kowski i B. Szczepanowicz (1988) stwierdzili, co najmniej czterokrotnie wy¿sz¹ dostawê jonów (od 385 do 777 kg·ha-1
·rok-1)3, natomiast na pocz¹tku lat 90. XX w. w zlewni Ratanicy (Pogórze Wielickie), K. Grodziñska i R. Laskowski (1996) stwierdzili ponaddwukrotnie
wy¿sz¹ dostawê Ca, Mg, Na i K i N oraz trzykrotnie  S i N.
Bilans w czasie wezbrañ

Fale wezbraniowe z lipca 2004 r. charakteryzowa³y siê ujemnym bilansem
wiêkszoci makroelementów i dodatnim bilansem NNO3 (metodyka badañ nie
pozwoli³a na obliczenie bilansu wszystkich jonów). Przewaga odp³ywu jonowego nad dostaw¹ by³a wiêksza w zlewniach zbudowanych czêciowo b¹d
ca³kowicie z utworów toronu i jednoczenie poddanych wp³ywom antropogennym (Stara Rzeka, Kubaleniec), ni¿ we fliszowej seminaturalnej zlewni Lenego Górnego Potoku.
Pomimo i¿ ca³kowity bilans makroelementów dla fal lipcowych by³ ujemny, to w trakcie ich trwania zdarza³y siê okresy, kiedy by³ dodatni (np. dla
jonu SSO4 i Na). W przypadku jonu SSO4 jego bilans by³ dodatni na pocz¹tku
poszczególnych wezbrañ, co wynika³o z du¿ej depozycji atmosferycznej SSO4
oraz niewielkiego, nieuformowanego jeszcze odp³ywu rzecznego. Podobne
wyniki, odnonie SSO4, uzyskali J. Siwek i M. ¯elazny, badaj¹c bilans hydro3
Po przeliczeniu jednostek i odniesieniu do metod zastosowanych przez M. Dru¿kowskiego i B. Szczepanowicz (1988) ca³kowita dostawa atmosferyczna w roku hydrologicznym 2004 w zlewni Starej Rzeki wynios³a oko³o 80 kg·ha-1·rok-1.

Bilans hydrochemiczny ma³ych zlewni pogórskich

609

chemiczny fal wezbraniowych w zlewni Dworskiego Potoku (zlewnia elementarna Starej Rzeki) w lipcu 1997 r.
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Ocena wp³ywu budowy drogi na wody podziemne
na przyk³adzie Trasy Kopernikowskiej
Evaluation of the influence of the road construction on groundwaters exemplified on the
Kopernikowska Road case

ABSTRACT: Impact of road construction on groundwater level in adjucest
to protected wetland reserve was analyzed. The geological and hydrogeological
conditions of this area were studied and calculation SIMGRO model was
done. The study show that planned road will not cause interactions on
groundwaters on the research area. The groundwater table is relatively deep
in the midst of the planned road. The road decreases the amount of
infiltration, but not change the direction of groundwater flow. The
groundwater table in the reserve is too deep for this ecosystem presently
and degradation of valuable natural value of reservation can start up drying
process. To protect the value of natural reserve it is necessary to rise
groundwater level, before road construction.
S£OWA KLUCZOWE: wody podziemne, obszary podmok³e, budownictwo drogowe,
ochrona rodowiska.
KEY WORDS: groundwater, wetland, road construction, environmental protection.

Wprowadzenie
Budowa tras komunikacyjnych w wielu przypadkach powoduje przekszta³cenia rodowiska i st¹d te¿ mo¿e wywieraæ ujemny wp³yw na walory przyrodnicze terenów przyleg³ych. Jednym z elementów rodowiska, który mo¿e byæ
przekszta³cony na skutek budowy drogi s¹ warunki wodne. Droga wykonana
w wykopie lub wyniesiona ponad teren mo¿e w istotny sposób zmieniæ kierunek sp³ywu wód powierzchniowych. Natomiast wykonanie szczelnej nawierzchni i odprowadzenie wód opadowych kanalizacj¹ deszczow¹ w du¿ym stopniu
ogranicza zasilanie wód podziemnych. Prowadziæ to mo¿e do obni¿enia poziomu wód podziemnych.
W pracy przeanalizowano wp³yw planowanej rozbudowy Trasy Kopernikowskiej w jednym z miast wojewódzkich. Trasa przebiega po pó³nocnej gra-
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nicy rezerwatu przyrodniczego, którego walory s¹ wynikiem du¿ego uwilgotnienia gleb. Rolinnoæ rezerwatu, pomimo bezporedniego s¹siedztwa miasta, zachowa³a stosunkowo wysoki stopieñ naturalnoci. Dominuje tu grab,
a jako domieszka wystêpuje brzoza, d¹b, jesion, klon, olsza, osika, sosna
i wierk.
Projekt trasy przewiduje wykonanie dwupasmowej jezdni o ³¹cznej szerokoci ok. 40 m oraz przeprowadzenie drogi, na odcinkach przylegaj¹cych do
rezerwatu w niewielkim wykopie. Planuje siê ciêcie niewielkiego wzniesienia, co umo¿liwi wykonanie k³adki dla pieszych ponad planowan¹ tras¹ szybkiego ruchu bez nadmiernego wynoszenia jej ponad istniej¹c¹ powierzchniê
terenu (ryc. 1). Najwiêksza g³êbokoæ wykopu wyniesie 1,5 m. Wody opadowe
ze szczelnej nawierzchni odprowadzane bêd¹ do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej.
Do oceny wp³ywu budowy drogi na wody podziemne wykorzystano dostêpne materia³y archiwalne, za³o¿enia projektowe oraz badania geologiczne obejmuj¹ce wykonanie p³ytkich otworów wiertniczych wraz ze stabilizacj¹ i pomiarem po³o¿enia wód podziemnych. Przeprowadzono równie¿ pomiar rzêdnych zwierciad³a wody w niewielkim cieku.
Ocenê opracowano w oparciu o analizê warunków geologicznych i hydrogeologicznych oraz obliczenia numeryczne. Wykonano model numeryczny terenu (ryc. 1), pozwalaj¹cy na symulacjê oddzia³ywania inwestycji na wody
podziemne.

Ryc. 1. Modelowany obszar
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Warunki geologiczne i hydrogeologiczne
Teren badañ le¿y na Nizinie Pó³nocnopodlaskiej, w zachodniej czêci Wysoczyzny Bia³ostockiej (Kondracki 2000). Powierzchnia wysoczyzny jest stosunkowo s³abo urozmaicona, ma charakter wysoczyzny morenowej p³askiej
(miejscami falistej) i wznosi siê na wysokoæ 140160 m n.p.m. (ryc. 2).
Na omawianym obszarze wystêpuj¹ g³ównie osady glacjalne wykszta³cone
w postaci mi¹¿szych kompleksów glin zwa³owych porozdzielanych nieci¹g³ymi warstwami interglacjalnych i interstadialnych osadów piaszczystych
i piaszczysto-¿wirowych. Osady te s¹ zawodnione i osi¹gaj¹ mi¹¿szoæ do ponad 20 m. Mi¹¿szoæ przewarstwieñ piaszczystych jest niewielka, miejscami
ca³kowicie zanika. Lokalnie serie piaszczyste s¹ zastêpowane zastoiskowymi
osadami pylasto-ilastymi. Omawiany obszar jest praktycznie pozbawiony ci¹g³ych warstw u¿ytkowych w osadach czwartorzêdowych. Miejscami wystêpuj¹ niezbyt mi¹¿sze soczewy piaszczyste o niewielkiej zasobnoci. Na NE od
terenu badañ serie piaszczysto-¿wirowe wystêpuj¹ bezporednio pod powierzchni¹ terenu (osady sto¿ków sandrowych), tworz¹c przypowierzchniowy poziom wodonony.
Przez omawiany obszar przep³ywaj¹ dwa bezimienne cieki. Oba cieki zosta³y uregulowane, co przyspieszy³o odp³yw wód powierzchniowych i najprawdopodobniej spowodowa³o obni¿enie zwierciad³a wód podziemnych. W okresach bezopadowych czêsto cieki nie prowadz¹ wody. W otworze wiertniczym
zlokalizowanym w bezporednim s¹siedztwie cieku (na przed³u¿eniu projektowanej k³adki) poziom wód gruntowych by³ ni¿szy od stanu wody w cieku.
Wynika to z du¿ej ewapotranspiracji liciastego lasu oraz najprawdopodobniej szybkiego dop³ywu wody z wy¿ej po³o¿onej czêci zlewni. Zwierciad³o wody
gruntowej na terenie rezerwatu uk³ada siê stosunkowo nisko. Tu¿ przy cieku
wodê stwierdza siê na g³êbokoci oko³o 1,0 m. W kierunku pó³nocnym (do
planowanej drogi) g³êbokoæ wystêpowania wód podziemnych zwiêksza siê.
Kierunki powierzchniowego sp³ywu wód opadowych zosta³y wyznaczone
na podstawie mapy hipsometrycznej (1: 10 000). Analiza wykazuje, ¿e planowana droga znajduje siê na obszarze, z którego wody opadowe sp³ywaj¹ w ró¿nych kierunkach (ryc. 3). Na N od planowanej drogi znajduj¹ siê dwa niewysokie wzniesienia, od których wody odprowadzane s¹ w kierunku ENE i ESE
(na po³udnie od planowanej drogi). Na terenie rezerwatu (w jego pó³nocnej
czêci) wody opadowe sp³ywaj¹ powierzchniowo w kierunku ESE i ENE, do
cieku p³yn¹cego blisko jego pó³nocnej granicy (ryc. 3).
Na badanym obszarze wody podziemne wystêpuj¹ na ró¿nej g³êbokoci w
osadach lodowcowych (glina piaszczysta) i wodnolodowcowych (piaski fluwioglacjalne) stadia³u rodkowego zlodowacenia warty (ryc. 2).
Wyznaczone kierunki sp³ywu wód podziemnych (ryc. 4) wskazuj¹ na du¿¹
zgodnoæ w kierunkami sp³ywu powierzchniowego wód opadowych. Na N od

Ryc. 2. Przekroje geologiczne wzd³u¿ linii A-A i BB
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Ryc. 3. Kierunki powierzchniowego sp³ywu wód opadowych

wzniesieñ po³o¿onych blisko planowanej drogi wody podziemne p³yn¹ w kierunku NE i ENE. Na obszarze po³o¿onym pomiêdzy wzniesieniami a ciekami
w pó³nocnej czêci rezerwatu wody podziemne kieruj¹ siê na ESE i SE  w kierunku cieków p³yn¹cych równolegle do pó³nocnej i wschodniej granicy rezerwatu. Na po³udnie od opisywanego terenu wody podziemne ponownie zmieniaj¹ kierunek na ENE.
Z analizy warunków hydrogeologicznych badanego terenu wynika, ¿e planowana obni¿ona niweleta drogi znajdowaæ siê bêdzie powy¿ej istniej¹cego
obecnie poziomu wód gruntowych. System odwadniaj¹cy drogê nie bêdzie mia³
bezporedniego wp³ywu na drena¿ wód podziemnych.
Obliczenia numeryczne
W celu przeprowadzenia wariantowych obliczeñ po³o¿enia wód podziemnych wykonano model hydrologiczny obszaru przy wykorzystaniu programu
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Ryc. 4. Kierunki sp³ywu wód podziemnych

numerycznego SIMGRO (Querner 1988). Zalet¹ stosowanego modelu regionalnego jest prowadzenie jednoczesnej symulacji wzrostu rolin, przep³ywu
wody przez glebê w strefie aeracji, filtracji w strefie saturacji w warstwach
geologicznych oraz ruchu wód powierzchniowych (rowy, rzeki).
W celu rozwi¹zania równania opisuj¹cego chwilowy przep³yw wody w strefie
nasyconej zastosowano metodê elementów skoñczonych (Nauta i in. 2005).
Modelowanie stanu i przep³ywu wód powierzchniowych odbywa siê na poziomie subregionu, który jest wydzielonym z modelowanej powierzchni obszarem charakteryzuj¹cym siê wzglêdnie jednorodnymi warunkami hydrologicznymi. Model uwzglêdnia dzienne dane meteorologiczne z badanego obszaru (temperatura, wiatr, us³onecznienie, opad), wykorzystuj¹c je do obliczenia ewapotranspiracji i intercepcji dla danego rodzaju u¿ytkowania terenu (las liciasty, ³¹ka, wody, powierzchnie szczelne).
Na badanym obszarze (ryc. 1) przyjêto rzeczywiste u¿ytkowanie terenu
i za³o¿ono wystêpowanie dwu warstw geologicznych. Pierwsz¹ warstwê stanowi¹ gleby o mi¹¿szoci 0,6 m, warstwa druga o mi¹¿szoci 5,4 m zbudowa-
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na jest z piasków fluwioglacjalnych lub glin piaszczystych. Warunki brzegowe do modelu przyjêto jako rzêdn¹ stanu wody w stawach oraz wystêpuj¹cych tu ciekach. Sta³e cinienie piezometryczne przyjêto te¿ na granicach o znanym poziomie wód gruntowych. Wzd³u¿ linii pr¹du za³o¿ono granicê nieprzepuszczaln¹.
W modelu uwzglêdniono dane meteorologiczne pochodz¹ce z 25 lat obserwacji od 01.01.1961 do 31.12.1996 ze stacji meteorologicznej IMGW po³o¿onej
na terenie miasta. Ewapotranspiracjê potencjaln¹ wyznaczono z danych meteorologicznych.
Obliczenia numeryczne wykonano dla nastêpuj¹cych wariantów:
Wariant 0. Obliczenia wykonane dla istniej¹cych warunków. Przyjêto, ¿e
przebiega tu jednopasmowa droga, a wody z powierzchni szczelnych sp³ywaj¹
do rowu przydro¿nego i infiltruj¹ w g³¹b pod³o¿a, zasilaj¹c wody podziemne.
Uzyskane po³o¿enie wód gruntowych jest zbli¿one do obserwowanego obecnie. Wyniki obliczeñ w tym wariancie pos³u¿y³y do oceny wp³ywu budowy
drogi na wody podziemne (ryc. 5, 6).

Ryc. 5. Rzêdne poziomu wody gruntowej  bilans z 25 lat symulacji, wariant 0

Ryc. 6. G³êbokoæ wody gruntowej poni¿ej terenu  bilans z 25-lecia, wariant 0
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Wariant A. Drogê o szerokoci 40 m za³o¿ono jako powierzchniê uszczelnion¹ (bez wykonania wykopu) o wartoci infiltracji równej 0, woda z powierzchni szczelnych odprowadzana jest poza obszar przy wykorzystaniu
kanalizacji deszczowej. Wariant ten wykonano dla oceny wp³ywu uszczelnienia powierzchni na wody gruntowe (ryc. 7)

Ryc. 7. Ró¿nica poziomu wód gruntowych miêdzy wariantami 0 i A

Wariant B. Przyjêto zgodnie z projektem budowê drogi w wykopie dla
obni¿enia niwelety drogi o ok. 1,5 m. Drogê za³o¿ono jako powierzchniê szczeln¹
(infiltracja q = 0), a woda z niej odprowadzana jest poza rozpatrywany obszar.
Dla ka¿dego z wariantów wykonano obliczenia po³o¿enia wód gruntowych.
Obliczane s¹ dobowe rzêdne zwierciad³a wody, w 25-letnim okresie przyjêtym do symulacji. W oparciu o te dane stworzono mapy numeryczne bilansowego poziomu wód gruntowych, redniego dla okresu 25 lat. Mapy po³o¿enia
wód gruntowych dla wariantów A i B porównano z map¹ dla wariantu 0.
W ten sposób oceniono zmiany, jakie spowoduje ewentualnie budowa drogi
wed³ug za³o¿eñ przyjêtych w kolejnych wariantach.
Analiza wyników obliczeñ
Przeprowadzone badania modelowe pokaza³y, ¿e wprowadzenie wariantu
zak³adaj¹cego budowê drogi bez wykonywania wykopu i przy zmianie obecnego u¿ytkowania terenu na powierzchniê szczeln¹, spowoduje nieznaczne
obni¿enie siê redniego poziomu wód gruntowych. Obni¿enie to jest nieistotne z punktu widzenia ochrony walorów przyrodniczych rezerwatu i tylko w centralno-wschodniej czêci badanego obszaru (poza granicami rezerwatu) dochodzi do 3 cm. Wykonanie wykopu i wybudowanie k³adki (ryc. 1, przekrój A
A) spowoduje w niewielkim stopniu zwiêkszenie oddzia³ywania na redni
poziom wody gruntowej  poziom wody gruntowej wzd³u¿ przekroju AA ob-
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ni¿y siê nie wiêcej jak 4 cm. Wykonanie wykopu spowoduje obni¿enie siê zwierciad³a wód gruntowych w porównaniu do wariantu bez wykopu jedynie o oko³o 1 cm w okolicach przekroju AA.
Podsumowanie
Przedstawione wy¿ej analizy wykonane zosta³y w oparciu o rednie bilansowe po³o¿enie wód gruntowych obliczone dla 25-letniego okresu. Na ryc. 8
i 9 przedstawiono dobow¹ zmiennoæ poziomu wody dla dwu wybranych wariantów w dwóch wêz³ach siatki. Wêze³ 589 znajduje siê w osi drogi w miejscu
jej najwiêkszego obni¿enia, natomiast wêze³ 650 w centralnej czêci rezerwatu (pomiêdzy drog¹ a ciekiem). Z 25-letniego okresu symulacji na rycinach 8
i 9 przedstawiono jedynie dane dla 1995 roku. Równie¿ te wykresy wskazuj¹
na stosunkowo ma³y wp³yw budowy drogi na poziom wód gruntowych, pomimo ¿e maksymalne dobowe ró¿nice s¹ nieco wiêksze od urednionych przedstawionych na mapach.
m n.p.m.

143,55
wariant 0

wariant A

wariant B

143,45
143,35
143,25
143,15
143,05
142,95
142,85
styczeñ 95 marzec 95

maj 95

lipiec 95

wrzesieñ
95

listopad 95

styczeñ 96

Ryc. 8. Poziom wody gruntowej w wêle 589, pod drog¹

Przeprowadzone analizy warunków geologicznych i hydrogeologicznych oraz
obliczenia numeryczne wykazuj¹, ¿e budowa drogi w konkretnym rozpatrywanym przypadku wraz z wykonanym wykopem dla obni¿enia niwelety drogi nie spowoduje istotnych oddzia³ywañ na wody gruntowe na obszarze badañ, gdy¿ zwierciad³o wód gruntowych w otoczeniu planowanej drogi wystêpuje doæ g³êboko. Przyjmowane w projekcie obni¿enie niwelety drogi jest
mniejsze od g³êbokoci wystêpowania wód gruntowych i dlatego oddzia³ywanie wykopu na wody podziemne jest minimalne.
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m n.p.m.

144,15
wariant 0

wariant A

wariant B

143,95

143,75

143,55

143,35

143,15
styczeñ 95 marzec 95

maj 95

lipiec 95

wrzesieñ
95

listopad 95

styczeñ 96

Ryc. 9. Poziom wody gruntowej w wêle 650, las zwierzyniecki

Nieco wiêkszy wp³yw na poziom wód podziemnych wywiera ograniczenie
obszaru zasilania warstwy wodononej w wyniku uszczelnienia pasa drogowego. rednie obni¿enie poziomu wód gruntowych nie przekroczy jednak 3 cm
przy ró¿nicach dobowych dochodz¹cych do 89 cm. Jest to wielkoæ niemaj¹ca wiêkszego znaczenia z punktu widzenia zachowania walorów przyrodniczych rezerwatu.
Wykonane badania terenowe wykazuj¹, ¿e zwierciad³o wód gruntowych
na terenie rezerwatu wystêpuje obecnie zbyt g³êboko, jak na warunki wystêpowania gr¹du oraz spotykanych tu rodzajów gleb. Tak niskie po³o¿enie wód
gruntowych ju¿ obecnie mo¿e uruchomiæ proces przesychania prowadz¹cy do
degradacji cennych walorów przyrodniczych rezerwatu. Zachowanie walorów
przyrodniczych rezerwatu wymaga podwy¿szenia poziomu wód gruntowych.
Niezbêdne jest jak najszybsze wykonanie piêtrzeñ na uregulowanych ciekach,
tak aby zwierciad³o wody w cieku w granicach rezerwatu utrzymywa³o siê
blisko powierzchni terenu (obecnie wystêpuje na g³êbokoci ok. 1,0 m). Celowym jest równie¿ rozpatrzenie mo¿liwoci zwiêkszenia infiltracji wód opadowych w pod³o¿e, ograniczenie szybkiego odp³ywu wód z powierzchni szczelnych. Gdyby okaza³o siê, ¿e wody odp³ywaj¹ce z nawierzchni drogowej nie s¹
nadmiernie zanieczyszczone, mog³yby byæ skierowane do rowów infiltracyjnych, zwiêkszaj¹c w ten sposób zasilanie warstwy wodononej.
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Ïîâåðõíîñòíûå âîäû Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ
è èõ ïðîáëåìû
Problems of surface waters of the Belarusian Polesie

ABSTRACT: The paper presents current problems of surface waters of the
Belarusian Polesie: flooding, water quality, and pollution of rivers. Author
indicates further directions of researches in the Polesie region: reduction of
negative flood consequences, improvement of water quality, protection of
water resources, and management of water providing biological functioning
of natural ecological systems.
KEY WORDS: runoff, water quality, the Belarusian Polesie.

Ðå÷íàÿ ñåòü Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ îòíîñèòñÿ ê ÷åðíîìîðñêîìó è áàëòèéñêîìó áàññåéíàì. Ðåêè ïðèíàäëåæàò ê ðàâíèííîìó òèïó ñ ïðåîáëàäàíèåì ýëåìåíòîâ ñíåãîâîãî ïèòàíèÿ. Ìîäóëü ãîäîâîãî ñòîêà
ñîñòàâëÿåò 3,5 äì3·ñ-1·êì-2 è êîëåáëåòñÿ îò 5,0 íà ñåâåðå äî 4,5 äì3·ñ1
·êì-2 íà þãå.
Ïðèïÿòü, ãëàâíàÿ ðåêà Ïîëåñüÿ, ÿâëÿåòñÿ ñðåäíåé ïî åâðîïåéñêèì
ìàñøòàáàì ðåêîé ÷åðíîìîðñêîãî áàññåéíà è ïðîòåêàåò ïî òåððèòîðèè
äâóõ ñòðàí  Áåëàðóñè è Óêðàèíû. Äëèíà ð. Ïðèïÿòü  761 êì, ïëîùàäü
âîäîñáîðà ñîñòàâëÿåò 173,7 òûñ. êì2. Îáùåå íàïðàâëåíèå òå÷åíèÿ ðåêè
øèðîòíîå ñ çàïàäà íà âîñòîê, ÷òî íå õàðàêòåðíî äëÿ ðåê Âîñòî÷íîé
Åâðîïû. Ðóñëî â èñòîêå êàíàëèçèðîâàííîå, íà îñòàëüíîì ïðîòÿæåíèè
èçâèëèñòîå, ñëàáî ìåàíäðèðóþùåå, ðàçâåòâëåííîå, èçîáèëóåò çàëèâàìè è ïðèìûêàþùèìè ñòàðîðå÷üÿìè. Ðå÷íàÿ ñåòü ñîñòîèò èç 10,5 òûñ.
ðåê è ðó÷üåâ. Ñðåäíåãîäîâîé ðàñõîä ð. Ïðèïÿòü â óñòüå 450 ì3·ñ-1,
êîòîðûé ôîðìèðóåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì: ó ä. Êîðîáû ñîñòàâëÿåò
119 ì3·ñ-1, ó ã.ï. Òóðîâ  264 ì3·ñ-1, ó ã. Ìîçûðü  383 ì3·ñ-1. Áîëüøèíñòâî
ïðèòîêîâ ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî êàíàëèçèðîâàíû. Íàèáîëåå êðóïíûìè ïðèòîêàìè Ïðèïÿòè ÿâëÿþòñÿ ð.ð. ßñåëüäà, Ëàíü, Ñëó÷ü, Ïòè÷ü,
Ïèíà, Áîáðèê, Öíà, Èïïà, Ñòîõîä, Ãîðûíü, Ñòâèãà, Óáîðòü.
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Áîëåå äåòàëüíàÿ êàðòèíà ðàçëè÷íûõ ðàñõîäîâ âîäû â ð. Ïðèïÿòü ó
ã. Ìîçûðü ïðåäñòàâëåíà â òàá. 1. Ðàñ÷åòû âûïîëíåíû ïî ðÿäàì íàáëþäåíèé áîëåå ÷åì çà 120-ëåòíèé ïåðèîä ñ èñïîëüçîâàíèåì òðåõïàðàìåòðè÷åñêîãî ãàììà-ðàñïðåäåëåíèÿ.
Òàá. 1. Ñòàòèñòè÷åñêèå ïàðàìåòðû è ðàñõîäîâ âîäû (ì3·ñ-1) ðàçëè÷íîé
îáåñïå÷åííîñòè ð. Ïðèïÿòü  ã. Ìîçûðü
Èíòåðâàë
îñðåäíåíèÿ
ßíâàðü
Ôåâðàëü
Ìàðò
Àïðåëü
Ìàé
Èþíü
Èþëü
Àâãóñò
Ñåíòÿáðü
Îêòÿáðü
Íîÿáðü
Äåêàáðü
Ãîä

Íîðìà
274
263
452
1110
720
381
264
227
201
216
259
271
389

Êîýôôèöèåíòû
àñèììåòðèè
âàðèàöèè
0,75
3,4
0,74
2,2
0,73
2,6
0,56
1,7
0,46
1,2
0,42
1,1
0,55
1,4
0,69
2,8
0,60
2,4
0,55
1,9
0,63
2,2
0,70
3,2
0,32
0,8

1
990
921
1582
2948
1556
796
663
719
637
584
810
976
724

Îáåñïå÷åííîñòü, %
5
95
622
90,4
616
69,2
1058
119
2161
443
1253
323
655
160
513
90,3
481
84,3
426
74,8
418
90,9
551
90,8
614
89,3
603
224

99
63,8
41,6
71,4
314
219
102
54,4
60,9
54,1
67,2
63,1
63,0
179

Òðàíñãðàíè÷íàÿ ðåêà Çàïàäíûé Áóã ÿâëÿåòñÿ ëåâûì ïðèòîêîì ð. Íàðâà, ïðîòåêàåò ïî òåððèòîðèè òðåõ ãîñóäàðñòâ: Óêðàèíû, Áåëàðóñè è
Ïîëüøè. Äëèíà ðåêè  772 êì ïðè ïëîùàäè âîäîñáîðà 39,4 òûñ. êì2.
Ñðåäíåãîäîâîé ðàñõîä âîäû ìåíÿåòñÿ ïî òåððèòîðèè Áåëàðóñè îò 50
äî 100 ì3·ñ-1. Îñíîâíûå ïðèòîêè  ð.ð. Êîïàåâêà, Ìóõàâåö, Ëåñíàÿ,
Ïóëüâà. Ïðàâûå ïðèòîêè ð. Çàïàäíûé Áóã â ðåçóëüòàòå øèðîêîìàñøòàáíûõ ìåëèîðàöèé ïðàêòè÷åñêè âñå êàíàëèçèðîâàíû, ÷òî ïðèâåëî
ê èõ îáìåëåíèþ. Ðåêà Ìóõàâåö ïðåîáðàçîâàíà â îäèí èç ó÷àñòêîâ Äíåïðîâñêî-Áóãñêîãî êàíàëà. Ðåæèì ðåê áàññåéíà Çàïàäíîãî Áóãà îáëàäàåò
ñâîèìè îñîáåííîñòÿìè, îáóñëîâëåííûìè ãëàâíûì îáðàçîì íåóñòîé÷èâûìè ïîãîäíûìè óñëîâèÿìè çèìû è âåñíû, áëàãîäàðÿ ÷åìó íà ðåêàõ
â îäíè ãîäû ôîðìèðóåòñÿ ðåæèì ïîëîâîäüÿ, â äðóãèå  òèïè÷íî ïàâîäî÷íûé.
Â ðàñïðåäåëåíèÿ ãîäîâîãî ñòîêà â Ïîëåñüå íàáëþäàåòñÿ îáùåå çîíàëüíîå ïîíèæåíèå åãî â íàïðàâëåíèè ñ ñåâåðà íà þã è þãî-çàïàä,
÷òî óâÿçûâàåòñÿ ñ ðàñïðåäåëåíèåì ãîäîâûõ îñàäêîâ è çàïàñîâ âîäû â ñíåæíîì ïîêðîâå. Ãîäîâîé õîä óðîâíåé õàðàêòåðèçóåòñÿ ñðàâíèòåëüíî íåâûñîêèì è ðàñïëàñòàííûì âåñåííèì ïîëîâîäüåì, íèçêîé ëåòíåé ìåæåíüþ, íàðóøàåìîé ïî÷òè åæåãîäíî äîæäåâûìè ïàâîäêàìè, è áîëåå
ïîâûøåííîé îñåííåé è çèìíåé ìåæåíüþ çà ñ÷åò äîæäåé è îòòåïåëåé,
ñëåäñòâèåì êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ çèìíèå ïàâîäêè, â îòäåëüíûå ãîäû
ïðåâûøàþùèå âåñåííåå ïîëîâîäüå.
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Âíóòðèãîäîâîå ðàñïðåäåëåíèå ñòîêà õàðàêòåðèçóåòñÿ íåðàâíîìåðíîñòüþ. Äëÿ Ïðèïÿòè ñòîê âåñåííåãî ïåðèîäà ñîñòàâëÿåò â ñðåäíåì
îêîëî 61%, ëåòíå-îñåííåãî  23%, çèìíåãî  16% ãîäîâîãî ñòîêà.
Ëåâîáåðåæíûå ïðèòîêè Ïðèïÿòè, îòëè÷àþòñÿ ìàëîé åñòåñòâåííîé çàðåãóëèðîâàííîñòüþ ñòîêà. Íåñêîëüêî áîëüøåé çàðåãóëèðîâàííîñòüþ
ñòîêà õàðàêòåðèçóþòñÿ ïðàâîáåðåæíûå ïðèòîêè ð. Ïðèïÿòü. Äîëÿ âåñåííåãî ñòîêà çäåñü ñîñòàâëÿåò 59%, ëåòíå-îñåííåãî  27%, çèìíåãî
 14%. Íà ðåêàõ Çàïàäíîãî Áóãà íà ïåðèîä âåñåííåãî ïîëîâîäüÿ ïðèõîäèòñÿ 3035%, ëåòíå-îñåííèé 4050% ãîäîâîãî ñòîêà, à ïîäúåì
âîäû â ñðàâíåíèè ñ ìåæåííûì óðîâíåì ñîñòàâëÿåò íà 24,5 ì.
Íà Ïðèïÿòè îáû÷íî ïîëîâîäüå íà÷èíàåòñÿ â ïåðâîé ïîëîâèíå ìàðòà,
íî â îòäåëüíûå ãîäû ìîæåò ñìåùàòüñÿ íà ôåâðàëü èëè àïðåëü. Ñðåäíåìíîãîëåòíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü çàòîïëåíèÿ ïîéìû ñîñòàâëÿåò 80
110 äíåé, à èíîãäà  äî 150180 äíåé. Øèðèíà âåñåííåãî ðàçëèâà íà
Ïðèïÿòè èçìåíÿåòñÿ îò 5 äî 15 êì, íà îòäåëüíûõ ó÷àñòêàõ ñîñòàâëÿÿ
12 êì, íàèáîëüøàÿ æå â ðàéîíå ã. Ïèíñêà äîñòèãàåò 30 êì. Ãëóáèíà
çàòîïëåíèÿ ïðåèìóùåñòâåííî 0,30,8 ì, ìåñòàìè 22,5 ì (Ðåñïóáëèêàíñêàÿ 2000).
Ìàêñèìàëüíîå ïîëîâîäüå íà Ïðèïÿòè îòìå÷åíî â 1845 ã. è áûëî
ñòîëü êàòàñòðîôè÷åñêèì, ÷òî åãî, âåðîÿòíî, ìîæíî îòíåñòè ê ãðóïïå
ïðåäåëüíî âîçìîæíûõ â íàøó êëèìàòè÷åñêóþ ýïîõó. Îíî ÿâëÿåòñÿ
óíèêàëüíûì ãèäðîëîãè÷åñêèì ÿâëåíèåì âåñüìà ðåäêîé ïîâòîðÿåìîñòè.
Ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü ïðåâûøàë íóëü ãðàôèêà ñîâðåìåííîãî ãèäðîïîñòà ó ã. Ìîçûðÿ íà 675 ñì, à ðàñõîä âîäû îöåíèâàåòñÿ â 11000 ì3·ñ-1
(Øâåö 1972) è ïðèáëèçèòåëüíî ìîæíî ñ÷èòàòü ïîâòîðÿþùèìñÿ íå
÷àùå ÷åì îäèí ðàç â 800 ëåò. Ïîñëåäíåå çíà÷èòåëüíîå ïîëîâîäüå áûëî
â 1999 ã. Â òàáë. 2 ïðèâåäåíû ðàñõîäû âîäû 10 íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûõ
ïîëîâîäèé íà Ïðèïÿòè.
Òàá. 2. Ìàêñèìàëüíûå ðàñõîäû âîäû âåñåííåãî ïîëîâîäüÿ ð. Ïðèïÿòü  ã. Ìîçûðü
Ãîäû
Q, ì3· ñ-1

1845
11000

1877
7500

1895
5670

1888
5100

1889
4700

1940
4520

1979
4310

1932
4220

1970
4140

1958
4010

Â (òàá. 3) ïðèâåäåíû ìàêñèìàëüíûå ðàñõîäû âîäû ïîëîâîäüÿ çà
âåñü ïåðèîä íàáëþäåíèé ïî ð. Ïðèïÿòü  ã. Ìîçûðü (120 ëåò). Çà ðàñ÷åòíîå ïðèíÿòî òðåõïàðàìåòðè÷åñêîå ãàììà-ðàñïðåäåëåíèå, ïàðàìåòðû êîòîðîãî óñòàíîâëåíû ìåòîäîì íàèáîëüøåãî ïðàâäîïîäîáèÿ
è ñîîòâåòñòâåííî ðàâíû: íîðìà ïîëîâîäüÿ  1860 ì3·ñ-1; êîýôôèöèåíò
âàðèàöèè  0,89 è ñîîòíîøåíèå êîýôôèöèåíòà àñèììåòðèè ê êîýôôèöèåíòó âàðèàöèè  4.

Àëåêñàíäð À. Âîë÷åê

624

Òàá. 3. Ðàñ÷åòíûå ìàêñèìàëüíûå ðàñõîäû âîäû ïîëîâîäüÿ (Q) ð. Ïðèïÿòü 
ã. Ìîçûðü ðàçëè÷íîé îáåñïå÷åííîñòè (Ð)
Ð,%
Q, ì3· ñ-1

0,01
22700

0,03
17900

0,05
16000

0,1
13600

0,3
10400

0,5
9110

1,0
7530

3,0
5400

5,0
4550

10,0
3500

Ïîëîâîäüå ñìåíÿåòñÿ ëåòíå-îñåííåé ìåæåíüþ, õàðàêòåðèçóþùåéñÿ
çíà÷èòåëüíîé èçìåí÷èâîñòüþ. Ëåòíÿÿ ìåæåíü îáû÷íî íèæå çèìíåé
è ïî÷òè åæåãîäíî ïðåðûâàåòñÿ äîæäåâûìè ïàâîäêàìè. Çèìíÿÿ ìåæåíü
íåðåäêî ïðåðûâàåòñÿ îòòåïåëÿìè, ñëåäñòâèåì êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ çèìíèå ïàâîäêè, â îòäåëüíûå ãîäû ïðåâûøàþùèå ïîëîâîäüå.
Ïàâîäî÷íûå ïîäúåìû óðîâíåé, â îòëè÷èå îò ïîëîâîäèé, âîçíèêàþò
íåðåãóëÿðíî è ïî âåëè÷èíå ìàêñèìàëüíîãî ðàñõîäà è ñëîþ ñòîêà ïàâîäêè, êàê ïðàâèëî, ñóùåñòâåííî ìåíüøå ìàêñèìóìîâ ïîëîâîäüÿ. Îäíàêî äîæäåâûå ïàâîäêè 1952, 1960, 1974, 1993, 1998 ãã. íà ìíîãèõ
âîäîòîêàõ è ñòâîðàõ íà ñàìîé Ïðèïÿòè ïðåâûñèëè ïîëîâîäüå è íàíåñëè
çíà÷èòåëüíûé óùåðá íàðîäíîìó õîçÿéñòâó. Äàæå ëîêàëüíûå ïàâîäêè
çíà÷èòåëüíîé èíòåíñèâíîñòè íà ïðèòîêàõ ñïîñîáíû âûçâàòü çíà÷èòåëüíûå ïîäúåìû óðîâíÿ â íèæíåì òå÷åíèè Ïðèïÿòè, îáóñëîâëåííûå
ïðîäâèæåíèåì âíèç ïàâîäî÷íîé âîëíû. Âûñîòà ïàâîäêîâ â ñðåäíåì
è íèæíåì òå÷åíèè Ïðèïÿòè äîñòèãàåò 23,5 ì íàä ïðåäïîäúåìíûì
óðîâíåì.
Öåííåéøèì êîìïîíåíòîì ïîéìû Ïðèïÿòè ÿâëÿþòñÿ ñòàðè÷íûå îçåðà, èãðàþùèå áîëüøóþ ðîëü â ôîðìèðîâàíèè ñòîêà, â ïðîöåññàõ íàêîïëåíèÿ âåùåñòâ è ñàìîî÷èùåíèÿ âîä. Â äîëèíå Ïðèïÿòè íàñ÷èòûâàåòñÿ áîëåå 1100 îçåð, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ìåñòàìè ïðîèçðàñòàíèÿ
âîäíîé è ïðèáðåæíîé ðàñòèòåëüíîñòè, àðåàëàìè îáèòàíèÿ âîäíîé è
îêîëîâîäíîé ôàóíû, â òîì ÷èñëå ìåñòàìè êîðìëåíèÿ ïòèö.
Êðîìå åñòåñòâåííûõ îçåð íà òåððèòîðèè Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ
ñîçäàíî 363 ïðóäà è 66 âîäîõðàíèëèù îáùåé ïëîùàäüþ âîäíîãî çåðêàëà
ñîîòâåòñòâåííî 224,5 è 41,1 êì2 ïðè îáùåì îáúåìå 650,7 è 66,4 ìëí ì3.
Àíàëèç öèêëè÷íîñòè ñòîêà âîäû ð. Ïðèïÿòü ïîêàçàë, ÷òî, íà÷èíàÿ
ñ ñåðåäèíû 60-õ ãîäîâ, ñðåäíåãîäîâûå, ìèíèìàëüíûå ëåòíèå è çèìíèå
ðàñõîäû èìåþò óñòîé÷èâóþ òåíäåíöèþ ê óâåëè÷åíèþ, â òîæå âðåìÿ,
ðàñõîäû âåñåííåãî ïîëîâîäüÿ íåñêîëüêî óìåíüøàþòñÿ.
Âîäíûå ïðîáëåìû âîçíèêàþò ïðè: îòñóòñòâèè èëè íåäîñòàòî÷íîñòè
âîäû; íåóäîâëåòâîðèòåëüíîì åå êà÷åñòâå; ðåæèìå âîäíûõ îáúåêòîâ
íå ñîîòâåòñòâóþùåì îïòèìàëüíîìó ôóíêöèîíèðîâàíèþ ýêîñèñòåì è
õîçÿéñòâåííûõ îáúåêòîâ; èçáûòî÷íîì óâëàæíåíèè è ïðè íàâîäíåíèÿõ
(Àâàêÿí 2000). Âñå ýòè ïðîáëåìû ïðèñóùè â òîé èëè èíîé ñòåïåíè è
Áåëîðóññêîìó Ïîëåñüþ.
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Ïî ÷èñëó æåðòâ è ïðè÷èíåííîìó óùåðáó íàâîäíåíèÿ çàíèìàþò ïåðâîå ìåñòî ñðåäè ñòèõèéíûõ áåäñòâèé. Âìåñòå ñ òåì, êàê ýòî íè ïàðàäîêñàëüíî, äî ñåãî âðåìåíè íåò íàäåæíûõ äîëãîñðî÷íûõ ïðîãíîçîâ
èõ ïîÿâëåíèÿ, äîñòîâåðíûõ è îáùåïðèíÿòûõ ìåòîäèê ïîäñ÷åòà ïðè÷èíÿåìûõ èìè óùåðáîâ è îáùåïðèíÿòîé êîíöåïöèè çàùèòû.
Íà÷èíàÿ ñ 50-õ ãîäîâ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ, ðàçâåðíóëàñü äèñêóññèÿ
î âëèÿíèè ìåëèîðàöèè íà ðå÷íîé ñòîê. Îñíîâíîå âîçäåéñòâèå íà âîäíûé
ðåæèì Ïðèïÿòè áûëî îêàçàíî â ïåðèîä øèðîêîìàñøòàáíûõ ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ìåëèîðàöèé Ïîëåññêîé íèçìåííîñòè. Ïðè ýòîì âîäíûå
ðåñóðñû Ïîëåñüÿ ñèëüíåå äðóãèõ ðåãèîíîâ ïîäâåðãëèñü àíòðîïîãåííûì
âîçäåéñòâèÿì. Áûëî îñóøåíî 23% òåððèòîðèè, îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü
îòêðûòîé ìåëèîðàòèâíîé ñåòè ïðåâûñèëà 65000 êì, ñóùåñòâåííî ïðåîáðàçîâàëàñü ãèäðîãðàôè÷åñêàÿ ñåòü, îñîáåííî, åñëè ó÷åñòü ñïðÿìëåíèå è óãëóáëåíèå ñàìîé Ïðèïÿòè è êðóïíûõ åå ïðèòîêîâ. Êðîìå òîãî,
îáâàëîâàíèå îòäåëüíûõ ó÷àñòêîâ Ïðèïÿòè è ñòðîèòåëüñòâî ïîëüäåðíûõ
ìåëèîðàòèâíûõ ñèñòåì, êîòîðûå èñêëþ÷àþò çàòîïëåíèå îáâàëîâàííûõ
ó÷àñòêîâ ïîéìû, ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî ãðóíòîâûå âîäû ïîíèçèëèñü íà
1,01,5 ì, âñëåä çà íèìè ñíèçèëèñü óðîâíè âîäû â ðåêàõ, â íåêîòîðûõ
 âïëîòü äî ïåðåñûõàíèÿ. Âñå ýòî âûðàçèëîñü â èçìåíåíèè ãèäðîëîãè÷åñêîãî ðåæèìà ðåê. Àíàëèç èçìåíåíèÿ ñòîêà Ïðèïÿòè ïîêàçàë ðîñò
ñðåäíåãîäîâîãî ñòîêà ð. Ïðèïÿòü â ïåðèîä àêòèâíûõ ìåëèîðàöèé âî
âñå ìåñÿöû ãîäà, êðîìå àïðåëÿ è ìàÿ. Ðîñò ñðåäíåãîäîâîãî ñòîêà ð.
Ïðèïÿòü ñîñòàâëÿåò 12 % ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèìè ãîäàìè, à ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì äâàäöàòèëåòèåì  óæå îêîëî 30% (Ðåñïóáëèêàíñêàÿ 2000).
Ìàêñèìàëüíûå ïîòåðè îò áåçâîçâðàòíîãî âîäîïîòðåáëåíèÿ è ïðè
ðåãóëèðîâàíèè ðå÷íîãî ñòîêà çà ïîñëåäíèå 15 ëåò â áàññåéíå ð. Ïðèïÿòü
â ïðåäåëàõ Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ ñîñòàâèëè 0,27 êì3·ãîä-1, â áàññåéíå
ð. Çàïàäíûé Áóã  0,05 êì3·ãîä-1. Ïîêà ñòåïåíü âëèÿíèÿ ýòèõ ïîòåðü
íåâåëèêà è íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ îøèáêè èçìåðåíèÿ.
Èçìåíåíèå ãëîáàëüíîãî êëèìàòà â îòäàëåííîé ïåðñïåêòèâå ïðèâåäåò
ê óâåëè÷åíèþ òåìïåðàòóðû âîçäóõà íà 0,33°Ñ è óìåíüøåíèþ àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ íà 015%. ×èñëåííûå ýêñïåðèìåíòû ïîêàçàëè, ÷òî
óâåëè÷åíèå òåìïåðàòóðû íà 2°Ñ è óìåíüøåíèå îñàäêîâ íà 10% ïðèâåäåò ê óìåíüøåíèþ ðå÷íîãî ñòîêà íà 1314% (Ëîãèíîâ, Âîë÷åê 2006).
Ïîëó÷åííûé ïðîãíîç èçìåíåíèÿ âîäíûõ ðåñóðñîâ ñâèäåòåëüñòâóåò î
íåîáõîäèìîñòè çàáëàãîâðåìåííîé ïîäãîòîâêè ê âîçìîæíûì íåáëàãîïðèÿòíûì ïîñëåäñòâèÿì.
Ñ ñåðåäèíû XX âåêà ïîâûøåííîå âíèìàíèå ñòàëî óäåëÿòüñÿ óõóäøåíèþ êà÷åñòâà ïðèðîäíûõ âîä â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì òî÷å÷íîãî è
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ïëîùàäíîãî çàãðÿçíåíèÿ, âûçâàííîãî ïðîìûøëåííîñòüþ è ñåëüñêèì
õîçÿéñòâîì. Ýòî ñâÿçàíî ñ íåäîñòàòî÷íîé îáåñïå÷åííîñòüþ î÷èñòíûìè
ñîîðóæåíèÿìè, ïîâñåìåñòíûì îòñóòñòâèåì î÷èñòêè ëèâíåâûõ âîä, íå
ðåãëàìåíòèðóåìûì èñïîëüçîâàíèåì ìèíåðàëüíûõ è îðãàíè÷åñêèõ óäîáðåíèé, à òàêæå ñ ðàäèîíóêëèäíûì çàãðÿçíåíèåì òåððèòîðèè ïîñëå
àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé àòîìíîé ýëåêòðîñòàíöèè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ áîëüøèíñòâî ðåê Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «÷èñòûõ è óìåðåííî çàãðÿçíåííûõ». Íà ãèäðîõèìè÷åñêèé ðåæèì ðåê áîëüøîå âëèÿíèå îêàçûâàåò áîëüøàÿ çàáîëî÷åííîñòü
áàññåéíîâ, à òàêæå ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ è æèëèùíî-êîììóíàëüíûå õîçÿéñòâà ãîðîäîâ. Íàèáîëüøóþ íàãðóçêó îò ñáðîñà ñòî÷íûõ
âîä â 2005 ã. èñïûòûâàëè: ð. Ñëó÷ü íèæå Ñîëèãîðñêà, Çàïàäíûé Áóã
íèæå Áðåñòà, ð. Ïðèïÿòü íèæå Ìîçûðÿ, ð. ßñåëüäà íèæå Áåðåçû.
Íàèáîëåå õàðàêòåðíûìè çàãðÿçíÿþùèìè âåùåñòâàìè âîäû â ðåêàõ
Ïîëåñüÿ ÿâëÿþòñÿ íåôòåïðîäóêòû, àçîò àììîíèéíûé, àçîò íèòðèòíûé,
ñîåäèíåíèÿ æåëåçà.
Çàãðÿçíåíèå íåôòåïðîäóêòàìè ðåê áàññåéíà Çàïàäíîãî Áóãà íàáëþäàëîñü íà ð. Ìóõàâåö. Â 1985 ã. íà âñåì ïðîòÿæåíèè ðåêè ñîäåðæàíèå
íåôòåïðîäóêòîâ â âîäå áûëî î÷åíü âûñîêèì è èçìåíÿëîñü îò 11 äî 76
ïðåäåëüíîé äîïóñòèìîé êîíöåíòðàöèè (ÏÄÊ). ÏÄÊ äëÿ âîäíûõ îáúåêòîâ õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî è êóëüòóðíî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ ïî íåôòåïðîäóêòàì ñîñòàâëÿåò 0,3 ìã·äì-3; à äëÿ âîäíûõ îáúåêòîâ ðûáîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñîñòàâëÿåò 0,05-3 ìã·äì-3. Íà Ïðèïÿòè òàêæå
èìåëî ìåñòî ïðèñóòñòâèå â âîäå íåôòåïðîäóêòîâ, êîëè÷åñòâî êîòîðûõ ïðåâûøàëî ÏÄÊ â 622 ðàçà. Â ïîñëåäíèå ãîäû, â ñâÿçè ñ
ñîêðàùåíèåì ãðóçîïåðåâîçîê ðå÷íûì òðàíñïîðòîì, ñ 1992 ãîäà àíòðîïîãåííûé ïðåññ çàìåòíî ñíèçèëñÿ, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðèâåëî ê
ñíèæåíèþ íàãðóçêè íà ðå÷íûå âîäû ïî íåôòåïðîäóêòàì. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ èõ êîíöåíòðàöèÿ íå ïðåâûøàåò ÏÄÊ, òàê â 2005 ã. ñðåäíåãîäîâàÿ
êîíöåíòðàöèÿ çàãðÿçíåíèÿ íåôòåïðîäóêòàìè â Ìóõàâöå ñîñòàâèëà 0,03
ìã·äì-3, à â âîäå ð. Ïðèïÿòü 0,030,04 ìã·äì-3.
Ìàêñèìàëüíîå çàãðÿçíåíèå ð. Ïðèïÿòü àììîíèéíûì àçîòîì áûëî â
1987 ã., çàòåì íàìåòèëàñü òåíäåíöèÿ ê åãî óìåíüøåíèþ è â 2005 ã.
ìàêñèìàëüíàÿ åãî êîíöåíòðàöèÿ íàáëþäàëàñü â: Ïðèïÿòè íèæå Ïèíñêà
 1,32 ìã·äì-3; Ãîðûíè íèæå Ðå÷èöû  0,64 ìã·äì-3; ßñåëüäå íèæå
Áåðåçû  0,60 ìã·äì-3; Ïðèïÿòè íèæå Ìîçûðÿ  0,38 ìã·äì-3; Ìóõàâöå
â ÷åðòå Áðåñòà  0,38 ìã·äì-3 (ÏÄÊõ.-ï.=1,0; ÏÄÊðûá.=0,39 ìã·äì-3). Òàêèì
îáðàçîì, õîòÿ è èìååòñÿ òåíäåíöèÿ ê ñíèæåíèþ ýòîãî ïîêàçàòåëÿ
çàãðÿçíåíèÿ, íî â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ âñå åùå íàáëþäàåòñÿ ïðåâûøåíèå ÏÄÊ (Ãîñóäàðñòâåííûé 2006).
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Äëÿ ðåê ðåãèîíà òèïè÷íî çàãðÿçíåíèå, ñâÿçàííîå ñ ïðèñóòñòâèåì â
âîäàõ ïîâûøåííîãî êîëè÷åñòâà íèòðèòíîãî àçîòà. Ìàêñèìàëüíîå çàãðÿçíåíèå ð. Ìóõàâåö íàáëþäàëîñü â 1994 ã. 2,5 ÏÄÊ (ÏÄÊõ.-ï.=0,99;
ÏÄÊðûá.=0,02 ìã·äì-3). Â 2005 ã. ìàêñèìàëüíàÿ êîíöåíòðàöèÿ â Ïðèïÿòè
íèæå Ïèíñêà äîñòèãàëà 0,051 ìã·äì-3, íèæå Ìîçûðÿ ñîñòàâèëà 0,009
ìã·äì-3; ßñåëüäå íèæå Áåðåçû, Ìóõàâöå íèæå Êîáðèíà è â ÷åðòå
Áðåñòà  0,018 ìã·äì-3; Ñîæå íèæå Ãîìåëÿ, Ãîðûíè íèæå Ðå÷èöû 
0,024.
Òðàäèöèîííî â ïîâåðõíîñòíûõ ïðèðîäíûõ âîäàõ Ïîëåñüÿ íàáëþäàåòñÿ ïîâûøåííîå ñîäåðæàíèå æåëåçà. Â 2005 ã. ìàêñèìàëüíûå
êîíöåíòðàöèè æåëåçà â âîäå íàáëþäàëàñü íà Ïðèïÿòè íèæå Ïèíñêà
 1,08 ìã·äì-3, íèæå Ìîçûðÿ  0,79 ìã·äì-3; íà Ãîðûíå íèæå Ðå÷èöû
 0,82 ìã·äì-3 (ÏÄÊõ.-ï.=0,3 ìã·äì-3; ÏÄÊðûá.=0,5 ìã·äì-3).
Õèìè÷åñêèå ìåëèîðàöèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé Ïîëåññêîé
íèçìåííîñòè îòðèöàòåëüíî ïîâëèÿëè íà ñîñòîÿíèå êà÷åñòâà ïîâåðõíîñòíûõ âîä. Çà ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèÿ â ðåêàõ Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ ïðîèçîøëî óâåëè÷åíèå ñîäåðæàíèÿ èîíîâ êàëèÿ è íàòðèÿ, ñóëüôàòîâ, õëîðèäîâ. Ïðè÷åì, ñ óâåëè÷åíèåì ñòîêîâ â ðå÷íûõ âîäàõ âûðîñëî êîëè÷åñòâî ìèíåðàëüíûõ êîìïîíåíòîâ.
Â äîàâàðèéíûé ïåðèîä êîíöåíòðàöèè 90Sr è 137Ñs â âîäå ð. Ïðèïÿòü
ñîñòàâëÿëè ñîîòâåòñòâåííî 0,00330,00185 è 0,001850,0066 Áê·äì-3. Â
ïåðâûå äíè ïîñëå àâàðèè ñóììàðíàÿ áåòà-àêòèâíîñòü âîäû ð. Ïðèïÿòü
â ðàéîíå ×åðíîáûëüñêîé àòîìíîé ýëåêòðîñòàíöèè ïðåâûøàëà 3000
Áê·äì-3 è òîëüêî ê êîíöó ìàÿ 1986 ã. ñíèçèëàñü äî 150200 Áê·äì-3.
Ìàêñèìàëüíûå êîíöåíòðàöèè ïëóòîíèÿ-239 â âîäå ð. Ïðèïÿòü ñîñòàâèëè 0,37 Áê·äì-3. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàèáîëåå âûñîêîå ñîäåðæàíèå
ñòðîíöèÿ-90 (îò 1,59 äî 2,70 Áê·äì-3) íàáëþäàåòñÿ â âîäàõ ðåê Áðàãèíêà,
Æåëîíü, Ðîòîâêà, Íåñâè÷, äðåíèðóþùèõ òåððèòîðèé ñ âûñîêîé ïëîòíîñòüþ ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ, à òàêæå â ñòàðèöàõ Ïðèïÿòè íà
òåððèòîðèè çîíû îòñåëåíèÿ. Ìàêñèìàëüíûå êîíöåíòðàöèè ðàäèîíóêëèäîâ â äîííûõ íàíîñàõ îáóñëîâëåíû èõ ñìûâîì ñ âîäîñáîðà è äàëüíåéøåé òðàíñïîðòèðîâêîé ïî ðóñëó ðåêè âçâåøåííûìè è âëåêîìûìè
íàíîñàìè, à òàêæå îáìåííûìè ïðîöåññàìè â ñèñòåìå âîäà  äîííûå
îòëîæåíèÿ, âçâåñü  âîäà. Êîíöåíòðàöèè 137Ñs â âîäå çíà÷èòåëüíî
íèæå äîïóñòèìûõ êîíöåíòðàöèé ïî íîðìàì ðàäèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè
è íå ïðåâûøàþò ðåñïóáëèêàíñêèé äîïóñòèìûé óðîâåíü ïî åãî ñîäåðæàíèþ â ïèòüåâîé âîäå. Íî îí âñå åùå âûøå äîàâàðèéíûõ çíà÷åíèé.
Òàêèì îáðàçîì, õîòÿ ïî Ïðèïÿòè èìåþòñÿ íåáëàãîïðèÿòíûå â ýêîëîãè÷åñêîì îòíîøåíèè ó÷àñòêè, îíà îñòàåòñÿ ïî åâðîïåéñêèì ìåðêàì
äîâîëüíî ÷èñòîé ðåêîé.
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Äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íå ðåøåí âîïðîñ, ñâÿçàííûé ñ òðàíñãðàíè÷íûì ïåðåíîñîì çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì íåîáõîäèìà
êîëè÷åñòâåííàÿ îöåíêà ïîñòóïàþùèõ íà òåððèòîðèþ Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ ñ ñîïðåäåëüíûõ ãîñóäàðñòâ, ôîðìèðóþùèõñÿ íà åå òåððèòîðèè
è óõîäÿùèõ çà åå ïðåäåëû âîä. Ïîýòîìó ñîçäàíèå ìåæäóíàðîäíîé
(Áåëàðóñü, Óêðàèíà, Ïîëüøà) ñåòè ìîíèòîðèíãà çà ïîâåðõíîñòíûìè
âîäàìè, à òàêæå óâåëè÷åíèå ïëîòíîñòè ìåòåîðîëîãè÷åñêîé ñåòè èìååò
âàæíîå çíà÷åíèå.
Ñåðüåçíóþ ýêîëîãè÷åñêóþ îïàñíîñòü äëÿ ïîâåðõíîñòíûõ âîä îêàçûâàþò ðàçâåäêà è ðàçðàáîòêà ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. Òàê, íàïðèìåð,
ðàçðàáîòêà ìåñòîðîæäåíèÿ ãðàíèòà «Ìèêàøåâè÷è» ñ âîäîîòëèâîì 50
òûñ. ì3·ñóò-1 èçìåíèëà åñòåñòâåííûå ãèäðîãåîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ â ðàäèóñå 10 êì è âîâëåêëà â íàðóøåííûé ðåæèì òåððèòîðèþ â íåñêîëüêî
ñîò êèëîìåòðîâ. Â ïðåäåëàõ áàññåéíà Ïðèïÿòè, ñîãëàñíî èññëåäîâàíèÿì
Ì. Ì. ×åðåïàíñêîãî, âûÿâëåíî îêîëî 10 ìåñòîðîæäåíèé îáâîäíåííûõ
òâåðäûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ñóììàðíûé âîäîîòëèâ èç êîòîðûõ ìîæåò ñîñòàâèòü 150 òûñ. ì3·ñóò-1.
Âîäíûå ðåñóðñû òåððèòîðèàëüíî çàìêíóòû è åäèíû â ïðåäåëàõ
âîäîñáîðíîé ïëîùàäè, ïîýòîìó äëÿ óïðàâëåíèÿ íèìè ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü áàññåéíîâûé ïîäõîä, ïðè êîòîðîì âîçìîæíî ñáàëàíñèðîâàòü
êàê êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè, òàê è êà÷åñòâåííûå àñïåêòû âîäîïîëüçîâàíèÿ â óïðàâëåíèè.
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Wody powierzchniowe Polesia Bia³oruskiego  wybrane problemy

S£OWA KLUCZOWE: odp³yw, jakoæ wody, Polesie Bia³oruskie.
STRESZCZENIE: Praca przedstawia aktualne zagadnienia dotycz¹ce odp³ywu i jakoci wód powierzchniowych na Polesiu Bia³oruskim. Zestawione zosta³y wartoci redniego odp³ywu rzek, wielkoci i lata pojawiania siê przep³ywów maksymalnych oraz informacje dotycz¹ce jakoci wód powierzchniowych. Nie mniej istotna jest pogarszaj¹ca siê jakoæ wód wskutek antropopresji. Autor wskazuje dalsze kierunki badañ i dzia³alnoci na obszarze Polesia: ograniczenie skutków wezbrañ, poprawê jakoci wody, ochronê zasobów wodnych.
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Ýêîëîãè÷åñêèé ñòîê ðåê Áåëîðóññêîãî
Ïîëåñüÿ
Low water runoff of the Belarusian Polesie

ABSTRACT: The paper describes results of change analysis of structure of
summer-autumn and winter low water runoff, as well as of ecological runoff.
Transformation of summer-autumn and winter minimal discharges of water
of the average and small rivers of the Belarus Polesie is presented.
Distribution of an ecological and natural runoff of the main rivers of the
Belarusian Polesie is considered.
KEY WORDS: low water summer-autumn runoff, low water winter runoff,
natural runoff, the Belarusian Polesie.

Ââåäåíèå
Ïðè ëþáîì âèäå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è îñâîåíèÿ âîäíûõ
ðåñóðñîâ âîçíèêàåò ïðîáëåìà îöåíêè ìèíèìàëüíîãî ðàñõîäà âîäû, êîòîðûé íåîáõîäèìî îñòàâëÿòü â ðåêå è íå âêëþ÷àòü â õîçÿéñòâåííîå
èñïîëüçîâàíèå.
Çàáîð âîäû èç âîäíûõ èñòî÷íèêîâ ïðèâîäèò ê íàðóøåíèÿì èõ åñòåñòâåííîãî ðåæèìà, ÷òî âûçûâàåò ðÿä îòðèöàòåëüíûõ ïîñëåäñòâèé:
óìåíüøåíèå ñêîðîñòè òå÷åíèÿ, ÷òî ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ ïðîöåññîâ
çàèëåíèÿ è çàðàñòàíèÿ ðóñëà; ïîíèæåíèå ãðóíòîâûõ âîä; èçìåíåíèå
áèîëîãè÷åñêèõ è ãèäðîõèìè÷åñêèõ ðåæèìîâ, óõóäøåíèå óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè ôëîðû è ôàóíû ðåê è ò.ä. Äëÿ ïîääåðæàíèÿ ãèäðîýêîëîãè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ ðå÷íîé ñèñòåìû íåîáõîäèìî, ÷òîáû â ðåêå
îñòàâàëñÿ ýêîëîãè÷åñêèé ñòîê, òàê êàê íåñîáëþäåíèå ýòîãî òðåáîâàíèÿ
÷ðåâàòî îòðèöàòåëüíûìè ïîñëåäñòâèÿìè (Àëåêñååâñêèé è äð. 2000).
Ýêîëîãè÷åñêèé ñòîê òåñíî ñâÿçàí ñ ìèíèìàëüíûì ñòîêîì è çàâèñèò
îò ðÿäà ôàêòîðîâ ïðèðîäíîãî è àíòðîïîãåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, êî-
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òîðûå îïðåäåëÿþò êîëåáàíèÿ è èçìåíåíèÿ ñòîêà. Öåëüþ íàñòîÿùåãî
èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ âûÿâëåíèå ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííûõ çàêîíîìåðíîñòåé ôîðìèðîâàíèÿ ìèíèìàëüíîãî, ýêîëîãè÷åñêîãî è ñâîáîäíîãî ñòîêà ðåê Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ.
Èñõîäíûå äàííûå è ìåòîäèêà èññëåäîâàíèÿ
Äëÿ âûïîëíåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè èñïîëüçîâàíû âðåìåííûå ðÿäû
ìèíèìàëüíûõ ëåòíå-îñåííèõ è çèìíèõ, ñðåäíåãîäîâûõ è ñðåäíåìåñÿ÷íûõ ðàñõîäîâ âîäû ðåê Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ ïî 18 ãèäðîëîãè÷åñêèì ñòâîðàì ñ 1947 ã.  âðåìåíè ïîñëåâîåííîãî âîññòàíîâëåíèÿ íàáëþäåíèé íà ãèäðîëîãè÷åñêîé ñåòè  ïî 2004 ã.
Ìåòîäû îöåíêè ýêîëîãè÷åñêîãî ñòîêà âîäû â íàñòîÿùåå âðåìÿ îòëè÷àþòñÿ áîëüøèì ðàçíîîáðàçèåì. Íàèáîëåå îáåñïå÷åííûé èñõîäíîé
èíôîðìàöèåé è ýôôåêòèâíûé ìåòîä ðàñ÷åòà ýêîëîãè÷åñêîãî ãîäîâîãî
ñòîêà ðåê Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ ÿâëÿåòñÿ ìåòîä ðàçðàáîòàííûé
Á. Â. Ôàùåâñêèì (Ôàùåâñêèé 1996). Ýêîëîãè÷åñêèé ñòîê ðàñ÷åòíîé
îáåñïå÷åííîñòè îïðåäåëÿåòñÿ ïî çàâèñèìîñòè:
Q

P
P%
= K ⋅ Q 50%
ýê

(1)

P
ãäå Q %  ýêîëîãè÷åñêè íåîáõîäèìûé ðàñõîä âîäû ñîîòâåòñòâóþùåé
ýê

îáåñïå÷åííîñòè (95, 75, 50 è 25%); K  êîýôôèöèåíòû ðåãðåññèè,
Q

P50%

 ñðåäíèé ãîäîâîé åñòåñòâåííûé ðàñõîä âîäû â ãîä 50%-íîé

îáåñïå÷åííîñòè.
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ëèìèòèðóþùèå ïåðèîäû íà ðåêàõ Áåëîðóññêîãî
Ïîëåñüÿ èìåþò ìåñòî â ëåòíå-îñåííèé è çèìíèé ïåðèîäû, ïîñòðîåíû
ñîîòâåòñòâóþùèå êàðòû äëÿ ýòèõ ïåðèîäîâ. Ðàñ÷åò ñâîáîäíîãî ñòîêà
âîäû çà êàæäûé ìåñÿö è ïî ñåçîíàì îñóùåñòâëÿëñÿ ïî ñëåäóþùåìó
àëãîðèòìó:
M îïðåäåëÿåì ãîäîâîé ñòîê ðàñ÷åòíîé îáåñïå÷åííîñòè è åãî âíóòðèãîäîâîå ðàñïðåäåëåíèå;
M ïî çàäàííîé îáåñïå÷åííîñòè îïðåäåëÿåì ðàñ÷åòíóþ îáåñïå÷åííîñòü ãîäîâîãî ýêîëîãè÷åñêîãî ñòîêà;
M èñïîëüçóÿ êîýôôèöèåíòû âàðèàöèè è ñîîòíîøåíèå êîýôôèöèåíòà
àñèììåòðèè è âàðèàöèè ïî òàáëèöå òðåõïàðàìåòðè÷åñêîãî ãàììà-ðàñïðåäåëåíèÿ, íàõîäèì ìîäóëüíûå êîýôôèöèåíòû ïåðåõîäà ê ðàñ÷åòíîé
îáåñïå÷åííîñòè ýêîëîãè÷åñêîãî ãîäîâîãî ñòîêà;
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M îïðåäåëÿåì ìåòîäîì êîìïîíîâêè ñåçîíîâ âíóòðèãîäîâîå ðàñïðåäåëåíèå ýêîëîãè÷åñêîãî ñòîêà ðàñ÷åòíîé îáåñïå÷åííîñòè;
M îïðåäåëåíèå ñâîáîäíîãî ñòîêà êàê ðàçíîñòü ìåæäó ñòîêîì ðàñ÷åòíîé îáåñïå÷åííîñòè è ýêîëîãè÷åñêèì ñòîêîì .
Òàá. 1. Ðàñ÷åòíûå îáåñïå÷åííîñòè ýêîëîãè÷åñêîãî ñòîêà äëÿ ðàçíûõ ïî âîäíîñòè ëåò
Áàññåéíû ðåê

5
30
30
35
35
30

Ìóõàâåö
Äíåïð
Áåðåçèíà
Ïðèïÿòü
Ãîðûíü è ïðàâûå ïðèòîêè Ïðèïÿòè

25
50
50
55
55
50

Îáåñïå÷åííîñòü, %
50
75
75
90
70
90
80
95
78
90
75
85

95
99
99
99,7
99
97

Äëÿ âûÿâëåíèÿ ïðîñòðàíñòâåííîé ñòðóêòóðû èçìåíåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî è ñâîáîäíîãî ñòîêà ïîä âîçäåéñòâèåì ïðèðîäíûõ ôàêòîðîâ
èìåþùèåñÿ ðÿäû íàáëþäåíèé çà ñòîêîì áûëè ðàçáèòû íà òðè ïåðèîäà:
1. 19471965 ãã.  óñëîâíî-åñòåñòâåííûé ðåæèì ðåê;
2. 19661981  íà÷àëî êðóïíîìàñøòàáíîé ìåëèîðàöèè íà Áåëîðóññêîì Ïîëåñüå;
3. 19822004 ãã. çàìåòíîå èçìåíåíèå êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé íà èññëåäóåìîé òåððèòîðèè.
Ïî 18 ðå÷íûì ñòâîðàì, èñïîëüçóÿ ìåòîä êîìïîíîâêè, áûëî ðàññ÷èòàíî âíóòðèãîäîâîå ðàñïðåäåëåíèå åñòåñòâåííîãî, ýêîëîãè÷åñêîãî
è ñâîáîäíîãî ñòîêà çà êàæäûé ïåðèîä, è îïðåäåëåíû èçìåíåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî è ñâîáîäíîãî ñòîêà (qi ýê, äì3·ñ-1· êì-2):
qiýý =

Qñð2 − Qñð1
⋅ 10 3
A

(2)

ãäå Qcp1, Qcp2,  ñðåäíèå çíà÷åíèÿ ðàñõîäîâ âîäû çà ðàñ÷åòíûå ïåðèîäû, À  ïëîùàäü âîäîñáîðà, êì2.
Èçìåíåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî è ñâîáîäíîãî ñòîêîâ áûëè êàðòèðîâàíû
ñ èñïîëüçîâàíèåì êîîðäèíàò öåíòðîâ òÿæåñòè âîäîñáîðîâ èññëåäóåìûõ
ðåê-ñòâîðîâ.
Îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ
Íà ðèñ. 1 ïðåäñòàâëåíà ïðîñòðàíñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ýêîëîãè÷åñêîãî
ñòîêà â ëåòíå-îñåííþþ è çèìíþþ ìåæåíü. Èç ðèñóíêà âèäíî:
M íàèáîëüøèé ýêîëîãè÷åñêèé ñòîê íàáëþäàåòñÿ íà ñåâåðå Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ íà ãðàíèöå ñ Ïðåäïîëåñüåì ( q ýêë− î = 0,20 0,25 äì3·ñ-1·êì-2),
q ýêç = 0,50 0,80 äì3·ñ-1·êì-2);
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M íàèìåíüøèé ýêîëîãè÷åñêèé ñòîê ôîðìèðóåòñÿ â ñðåäíåì òå÷åíèè
ð. Ïðèïÿòü è ð. Äíåïð ( q ýêë− î = 0,10 0,15 äì3·ñ-1· êì-2), q ýêç = 0,30 0,40 äì3·ñ-1·
êì-2).
Òàêîå ðàñïðåäåëåíèå ýêîëîãè÷åñêîãî ñòîêà â ìåæåííûå ïåðèîäû
ïî èññëåäóåìîé òåððèòîðèè õîðîøî êîððåëèðóåò ñ ìîäóëåì ìèíèìàëüíîãî ñòîêà, íà ôîðìèðîâàíèå êîòîðîãî îêàçûâàþò âëèÿíèå ðåëüåô
è âîäîïðîíèöàåìîñòü ïîðîä. Ìîäóëü ìèíèìàëüíîãî ñòîêà âàðüèðóåò
îò 0,21 äî 1,80 äì3·ñ-1·êì-2: áîëüøèå âåëè÷èíû ïðèóðî÷åíû ê ãðàíèöå
Ïîëåñüÿ è Ïðåäïîëåñüÿ, ãäå ýðîçèîííûé âðåç ðåê áîëüøå, à ìåíüøèå
ê öåíòðàëüíûì ÷àñòÿì Ïîëåñüÿ  íèçìåííîñòÿì. Àíàëîãè÷íàÿ êàðòèíà
íàáëþäàåòñÿ è ñ ýêîëîãè÷åñêèì ñòîêîì. Ýêîëîãè÷åñêèé ñòîê â ëåòíåîñåííþþ ìåæåíü ìåíüøå ÷åì â çèìíþþ â 0,52,0 ðàçà.

à)

á)

Ðèñ. 1. Ýêîëîãè÷åñêèé ñòîê ðåê Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ; à  â ëåòíå-îñåííþþ
ìåæåíü, á  â çèìíþþ ìåæåíü, (äì3·ñ-1·êì-2)
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Â ïîñëåäíåå âðåìÿ èìååòñÿ ðÿä èññëåäîâàíèé ïî èçìåíåíèþ ãîäîâîãî
ñòîêà âîäû â ðåêàõ Áåëàðóñè, âíóòðèãîäîâîãî ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ. Êàê
ïîêàçûâàþò ýòè ðàáîòû, ãîäîâîé ñòîê èçìåíèëñÿ íåçíà÷èòåëüíî, à
âîò âíóòðèãîäîâîå ðàñïðåäåëåíèå èçìåíèëîñü: ìàêñèìàëüíûé ñòîê âîäû
â ðåêàõ óìåíüøèëñÿ (â àïðåëå  ìàå íà 70% èññëåäóåìûõ ðåê ñòîê
óìåíüøèëñÿ íà 10%), à ìèíèìàëüíûé êàê çèìíèé, òàê è ëåòíå-îñåííèé
óâåëè÷èëñÿ íà íåêîòîðûõ ðåêàõ äî 50% (Âîë÷åê, Ëóêøà 2004).
Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ïðîñòðàíñòâåííîé ñòðóêòóðû èçìåíåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî ñòîêà (qi ýê) â ëåòíå-îñåííþþ è çèìíþþ ìåæåíü ïîêàçàë
íàëè÷èå ñëåäóþùèõ çàêîíîìåðíîñòåé (ðèñ. 2):
M âî âòîðîé ïåðèîä (1966-1981 ãã.) ýêîëîãè÷åñêèé ñòîê óâåëè÷èëñÿ
êàê â ëåòíå-îñåííþþ, òàê è â çèìíþþ ìåæåíü ïî ñðàâíåíèþ ñ ïåðâûì
(19471965 ãã.);
a)

á)

Ðèñ. 2. Ïðîñòðàíñòâåííàÿ ñòðóêòóðà èçìåíåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî ñòîêà ðåê Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ â à  ëåòíå-îñåííþþ è á  çèìíþþ ìåæåíü çà ïåðèîäû 19471965
è 19661981 ãã., (äì3·ñ-1· êì-2)
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M íàèáîëüøèå óâåëè÷åíèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî ñòîêà íà 1,5 äì3·ñ-1· êì-2
ïðîèçîøëè â íèæíåì òå÷åíèè ð. Ïðèïÿòü è ð. Ïòè÷ü;
M íàèìåíüøèå òðàíñôîðìàöèè íàáëþäàþòñÿ â íèçîâüÿõ ð. Ñîæ è
âåðõîâüÿõ ðð. Öíà, Ëàíü, Ìîðî÷ü.
Ïðè èññëåäîâàíèè èçìåíåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî ñòîêà âòîðîãî è òðåòüåãî ïåðèîäîâ áûëî îòìå÷åíî êàê óâåëè÷åíèå, òàê è óìåíüøåíèå
ñòîêà (ðèñ. 3). Óâåëè÷åíèå ýêîëîãè÷åñêîãî ñòîêà ïðîèçîøëî íà çàïàäå
è íà âîñòîêå Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ, à â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ýêîëîãè÷åñêèé ñòîê óìåíüøèëñÿ. Â áàññåéíàõ ðð. Çàïàäíûé Áóã è ßñåëüäà
ñòîê â ëåòíå-îñåííèé ïåðèîäû èçìåíèëñÿ íà 1,0 äì3·ñ-1· êì-2, à â çèìíèé
 íà 0,4 äì3·ñ-1· êì-2. Â áàññåéíå ð. Ñîæ óâåëè÷èëñÿ â ëåòíå-îñåííèé
ïåðèîä íà 0,5 äì3·ñ-1· êì-2, à â çèìíèé  íà 1,2 äì3·ñ-1· êì-2. Â áàññåéíàõ
ðð. Îðåññà, Ñëó÷ü, Âèòü, Ìîðî÷ü íå èçìåíèëñÿ èëè óìåíüøèëñÿ íà
0,5 1,0 äì3·ñ-1· êì-2.
a)

á)

Ðèñ. 3. Ïðîñòðàíñòâåííàÿ ñòðóêòóðà èçìåíåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî ñòîêà ðåê
Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ â à  ëåòíå-îñåííþþ è á  çèìíþþ ìåæåíü çà ïåðèîäû
19661981 è 19822004 ãã., (äì3·ñ-1· êì-2)
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a)

á)

Ðèñ. 4. Ïðîñòðàíñòâåííàÿ ñòðóêòóðà èçìåíåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî ñòîêà ðåê
Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ â à  ëåòíå-îñåííþþ è á  çèìíþþ ìåæåíü çà ïåðèîäû
19471965 è 19822004 ãã., (äì3·ñ-1· êì-2)

Ñðàâíèâàÿ ýêîëîãè÷åñêèé ñòîê òðåòüåãî è ïåðâîãî ïåðèîäà â ëåòíåîñåííþþ ìåæåíü, îòìå÷åíî ñíèæåíèå ñòîêà íà 28% èññëåäóåìûõ ðåê,
à â çèìíþþ ìåæåíü ñíèæåíèå íà 39%.
Òàêîå èçìåíåíèå ýêîëîãè÷åñêîãî ñòîêà â ìåæåííûå ïåðèîäû âûçâàíî äâóìÿ ïðè÷èíàìè:
M óâåëè÷åíèåì ãîäîâîãî è îñîáåííî ëåòíå-îñåííåãî è çèìíåãî ìèíèìàëüíîãî ñòîêà â ïåðâûå ãîäû ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ìåëèîðàòèâíûõ
ðàáîò çà ñ÷åò ñíèæåíèÿ ñóììàðíîãî èñïàðåíèÿ è ÷àñòè÷íîé ñðàáîòêè
âåêîâûõ çàïàñîâ âîäû, àêêóìóëèðîâàííûõ â òîðôÿíîé çàëåæè, à çàòåì
ïîñòåïåííîå ïðèáëèæåíèå ê ïåðâîíà÷àëüíîìó èëè äàæå ñíèæåíèþ
ïî ñðàâíåíèþ ñ íèì ïî ìåðå îñâîåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ìåëèîðèðîâàííûõ çåìåëü (Áóëàâêî, Ìàñëîâ 1975);
M ñëåäñòâèå èçìåíåíèé êëèìàòè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ (îñàäêè, òåìïåðàòóðà âîçäóõà), âûçâàííûå îáùåé öèðêóëÿöèåé àòìîñôåðû.
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Èçìåí÷èâîñòü ðå÷íîãî ñòîêà Áåëàðóñè
Changes of river runoff in Belarus

ABSTRACT: Analysis of the hydrological information permits to determine
the parameters (period and amplitude) for the nearly 5-year period in
perennial variability of river flow for the territory of the Republic of Belarus.
Statistic characteristics of the periods values and peculiarities of the annual
amplitude of perennial variability of the average month river flow have been
received.
KEY WORDS: runoff, variability of river flow, the Belarusian Polesie.

Ââåäåíèå
Êàê èçâåñòíî, äîñòîâåðíûìè ïàðàìåòðàìè õðîíîëîãè÷åñêîé ñòðóêòóðû ïðèðîäíûõ ïðîöåññîâ ÿâëÿþòñÿ äâà îñíîâíûõ öèêëà: ñóòî÷íûé è
ãîäîâîé. Ôèçè÷åñêóþ îñíîâó ýòèõ âàæíåéøèõ ïðèðîäíûõ ðèòìîâ ñîñòàâëÿåò ýëåêòðîìàãíèòíîå âçàèìîäåéñòâèå Ñîëíöà ñ ïðèðîäíûìè îáîëî÷êàìè Çåìëè. Êðîìå òîãî, â ðàçëè÷íûõ ïðèðîäíûõ ïðîöåññàõ ïðîÿâëÿåòñÿ ñêðûòàÿ ïåðèîäè÷íîñòü, îïðåäåëÿåìàÿ â ðåçóëüòàòå àíàëèòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, â ÷àñòíîñòè âðåìåííûõ ðÿäîâ, íàïðèìåð, ìåòîäàìè ãàðìîíè÷åñêîãî èëè ñïåêòðàëüíîãî àíàëèçà.
Â ëèòåðàòóðå èìåþòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå óêàçàíèÿ íà ñóùåñòâîâàíèå
ñêðûòîé ïåðèîäè÷íîñòè â ðàçëè÷íûõ ïðèðîäíûõ ïðîöåññàõ, ïðåæäå
âñåãî â êëèìàòè÷åñêèõ, êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, îêàçûâàþò êîìïëåêñíîå âëèÿíèå íà ôîðìèðîâàíèå ñòîêà ðåê. Îñíîâíàÿ õàðàêòåðèñòèêà îáíàðóæåííûõ ðèòìîâ â ïðèðîäå  ïåðèîä  èçìåíÿåòñÿ â øèðîêîì äèàïàçîíå çíà÷åíèé. Íàèáîëåå äåòàëüíî èññëåäîâàí è îïèñàí
êâàçèäâóõëåòíèé ðèòì, ïðàêòè÷åñêè íå âûçûâàþùèé ñîìíåíèé îòíîñèòåëüíî ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ â ïðèðîäå (Ãëåäçåð 1982; Âëàñîâà,
Ñîíå÷êèí 1987). Äëÿ îïðåäåëåíèÿ êîíêðåòíûõ õàðàêòåðèñòèê ýòîãî
ðèòìà â ïðîöåññàõ ôîðìèðîâàíèÿ ðå÷íîãî ñòîêà íàìè áûëè ïðîâåäåíû

Èçìåí÷èâîñòü ðå÷íîãî ñòîêà Áåëàðóñè

639

ñòàòèñòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ìåæãîäîâîé èçìåí÷èâîñòè ìîäóëåé ñòîêà
(äì3·ñ-1·êì-2), êàê íàèáîëåå ïîëíî îòðàæàþùèõ ïðîñòðàíñòâåííîå ðàñïðåäåëåíèå ñòîêà ðåê ïî òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü è äàþùèõ
âîçìîæíîñòü êîëè÷åñòâåííîãî ñðàâíåíèÿ ñòîêà ðàçëè÷íûõ ïî ïëîùàäè
âîäîñáîðà ðåê.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ
Îñíîâó èññëåäîâàíèé ñîñòàâèëè ìàññèâû çíà÷åíèé ðàñõîäîâ ïî 164
ñòâîðàì ðåê Áåëàðóñè çà ìíîãîëåòíèé (ñ 1877 ïî 2000 ãîäû) ïåðèîä
èíñòðóìåíòàëüíûõ íàáëþäåíèé, îïóáëèêîâàííûõ â ñïðàâî÷íèêàõ ïî
âîäíûì ðåñóðñàì, à òàêæå â äðóãèõ íîðìàòèâíûõ èñòî÷íèêàõ è ìàòåðèàëàõ. Êîëè÷åñòâî ðåê-ñòâîðîâ ïî áàññåéíàì êðóïíûõ ðåê ñîñòàâèëî:
Ïðèïÿòü  39, Íåìàí  41, Çàïàäíàÿ Äâèíà  23, Äíåïð  48, Áóã 
13, ÷òî, â ïðèíöèïå, ñîîòâåòñòâóåò ðàâíîìåðíîìó ðàñïðåäåëåíèþ èññëåäóåìûõ ðåê-ñòâîðîâ ïî òåððèòîðèè Áåëàðóñè.
Äëÿ êàæäîãî èç 164 ñòâîðîâ àíàëèçèðîâàëîñü 12 âðåìåííûõ ðÿäîâ,
ñîîòâåòñòâóþùèõ îòäåëüíûì ìåñÿöàì ãîäà (ñîñòîÿùèõ èç îäíîé-äâóõ
íåïðåðûâíûõ ñåðèé) è ñôîðìèðîâàííûõ ïîñëåäîâàòåëüíûìè âî âðåìåíè
çíà÷åíèÿìè ñðåäíåìåñÿ÷íûõ ìîäóëåé ñòîêà. Íà äàííîì ýòàïå àíàëèçà
ìîäóëåé ñòîêà èñïîëüçîâàëñÿ ôèëüòð, èñêëþ÷àþùèé ñåðèè, ñîäåðæàùèå ìåíåå 15 ÷ëåíîâ. Â ðåçóëüòàòå èñïîëüçîâàíèÿ ýòîãî ôèëüòðà
áûëè èñêëþ÷åíû 12 ðåê-ñòâîðîâ, èìåþùèå íåïðåðûâíóþ äëèíó ðÿäà
â îäíîé ñåðèè îò 7 äî 14 ëåò. Âñåãî èñêëþ÷åíî 180 ñåðèé, ñîäåðæàùèõ
2028 äàííûõ, ÷òî ñîñòàâèëî 2,69% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà àíàëèçèðóåìûõ ìîäóëåé ñòîêà (75374). Èòîãîâûé ìàññèâ âêëþ÷àë 1884 íåïðåðûâíûõ ñåðèé çíà÷åíèé ñðåäíèõ ìåñÿ÷íûõ ìîäóëåé ñòîêà. Äëèíà ñåðèé
èçìåíÿëàñü îò 15 äî 123 ëåò ïðè ñðåäíåì çíà÷åíèè 38,93 ãîäà.
Ïðèíèìàÿ âðåìåííûå ðÿäû çà ñòàöèîíàðíûå (ñòàöèîíàðíûé ðÿä
èìååò ïîñòîÿííîå âî âðåìåíè ñðåäíåå çíà÷åíèå), ìû èñïîëüçîâàëè
ñëåäóþùóþ ìåòîäèêó èõ èññëåäîâàíèé. Â ïåðâóþ î÷åðåäü áûë îñóùåñòâëåí ïåðåõîä îò ðàñõîäîâ ê ìîäóëÿì ïî ôîðìóëå q = Q · 103/F, ãäå
Q  ñðåäíåìåñÿ÷íûé ðàñõîä âîäû, ì3·ñ-1; F  ïëîùàäü âîäîñáîðà, êì2.
Äàëåå, â ïðåäåëàõ îäíîãî ñòâîðà äëÿ îòäåëüíîãî ìåñÿöà îïðåäåëÿëè
çíà÷åíèå ñðåäíåãî ìíîãîëåòíåãî ìîäóëÿ ñòîêà (êàê ñðåäíåå àðèôìåòè÷åñêîå äëÿ ðàññìàòðèâàåìîé ñîâîêóïíîñòè). Çàòåì ýòî çíà÷åíèå ïîñëåäîâàòåëüíî âû÷èòàëè èç ôàêòè÷åñêèõ çíà÷åíèé ìîäóëåé ñòîêà â
ìíîãîëåòíåì ðÿäó. Â ðåçóëüòàòå äëÿ îòäåëüíûõ ìåñÿöåâ â ïðåäåëàõ
êàæäîãî ñòâîðà áûëè ïîëó÷åíû çíàêîïåðåìåííûå ôóíêöèè (îòíîñè-
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òåëüíî ñðåäíåãî ìíîãîëåòíåãî çíà÷åíèÿ ìîäóëÿ ñòîêà äàííîãî ìåñÿöà).
Äàëåå îïðåäåëÿëè êîëè÷åñòâî ïåðåìåí çíàêà ýòîé ôóíêöèè äëÿ êàæäîãî ìåñÿöà â ìíîãîëåòíåì ðÿäó. Çàòåì íàõîäèëè ÷àñòíîå îò äåëåíèÿ
âñåãî âðåìåííîãî èíòåðâàëà íà ÷èñëî ïåðåìåí çíàêà, êîòîðîå ïðèíèìàëè çà ñðåäíþþ âåëè÷èíó ïîëóïåðèîäà èçìåíåíèÿ ñðåäíåìåñÿ÷íîãî
ìîäóëÿ ñòîêà äëÿ ñòâîðà. Çíà÷åíèå ïåðèîäà, òàêèì îáðàçîì, îïðåäåëÿëîñü ôîðìóëîé
T = 2⋅

N k − N1
,
k −1

ãäå N1  ãîä ïåðâîãî, à Nk  ïîñëåäíåãî ïåðåõîäà ÷åðåç ñðåäíåå
ìíîãîëåòíåå çíà÷åíèå; k  êîëè÷åñòâî ïåðåõîäîâ ÷åðåç ñðåäíåå ìíîãîëåòíåå çíà÷åíèå íà äàííîì âðåìåííîì èíòåðâàëå.
×àñòíîå îò äåëåíèÿ ñóììû ìîäóëåé îòêëîíåíèé îò ñðåäíåãî çíà÷åíèÿ
íà ÷èñëî ýòèõ çíà÷åíèé ïðèíèìàëè çà àìïëèòóäó êîëåáàíèé ñðåäíåìåñÿ÷íîãî ìîäóëÿ ñòîêà, ò. å. àìïëèòóäó îïðåäåëÿëè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ôîðìóëîé
À=

∑ Z f − Zm
n

,

ãäå Zm è Zf  ñðåäíåå ìíîãîëåòíåå è ôàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå ìîäóëÿ
ñòîêà äëÿ äàííîãî ãîäà, ñîîòâåòñòâåííî; n  êîëè÷åñòâî ëåò.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ îïèñàííûì àëãîðèòìîì áûëè ñîñòàâëåíû ðàñ÷åòíûå
áëîêè äëÿ ÏÊ â Microsoft Excel 2000, íî ïðè ýòîì êàæäûé ýòàï âèçóàëüíî êîíòðîëèðîâàëñÿ. Èñïîëüçîâàíèå àâòîìàòèçèðîâàííûõ ðàñ÷åòîâ
ïîçâîëèëî îáðàáàòûâàòü çíà÷èòåëüíûå ïî îáúåìó ìàññèâû èñõîäíûõ
ãèäðîëîãè÷åñêèõ äàííûõ è ïîëó÷àòü ñòàòèñòè÷åñêè ñîñòîÿòåëüíûå ðåçóëüòàòû.
Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ
Â ðåçóëüòàòå áûëî ïðîàíàëèçèðîâàíî 73346 ìåæãîäîâûõ ðàçíîñòåé
â ìàññèâå ñðåäíåìåñÿ÷íûõ ìîäóëåé ñòîêà. Ñðåäíÿÿ âåëè÷èíà ïåðèîäà
(ñðåäíåàðèôìåòè÷åñêîå) èçìåíåíèé ñðåäíåìåñÿ÷íûõ ìîäóëåé ñòîêà äëÿ
âñåãî ìàññèâà îêàçàëàñü ðàâíîé 5,30 ãîäà, ñðåäíÿÿ àìïëèòóäà  2,36
äì3·ñ-1·êì-2. Ïðè ýòîì èñïîëüçîâàíèå ôèëüòðîâ íà ïðîòÿæåííîñòü ñåðèè
(îò íå ìåíåå 15 äî 20, 30, 40 è áîëåå 50 ÷ëåíîâ) ñóùåñòâåííî (ðàçíèöà
ìåíåå 5%) íå âëèÿëî íà ðåçóëüòàò, ÷òî ïîçâîëÿåò ñ÷èòàòü ïîëó÷åííûå
çíà÷åíèÿ ñòàòèñòè÷åñêè ñîñòîÿòåëüíûìè. Äèñïåðñèÿ çíà÷åíèé ïåðèîäà
ñîñòàâëÿåò 1,86, ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå  1,36, êîýôôèöèåíò âà-
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ðèàöèè  0,35. Êîýôôèöèåíòû àñèììåòðèè è ýêñöåññà ñîñòàâëÿþò 1,16
è 1,30 ñîîòâåòñòâåííî, ò. å. ðàñïðåäåëåíèå õàðàêòåðèçóåòñÿ ïîëîæèòåëüíûìè àñèììåòðèåé è ýêñöåññîì îòíîñèòåëüíî íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ.
Çàòåì áûëî ïðîèçâåäåíî ðàçäåëåíèå èñõîäíîãî ìàññèâà íà ðåêèñòâîðû áàññåéíîâ Ïðèïÿòè è Áóãà è îñòàëüíûå ñ öåëüþ àíàëèçà ñòîêà
ðåê Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ è äëÿ äâóõ ïîëó÷åííûõ ìàññèâîâ ïîëó÷åíû
ïåðèîäû è àìïëèòóäû èçìåíåíèé ñðåäíåìåñÿ÷íûõ ìîäóëåé ñòîêà. Ïðè
ýòîì ñðåäíèå âåëè÷èíû ïåðèîäîâ ñîñòàâèëè 5,38 ëåò äëÿ ðåê
Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ è 5,25 ëåò äëÿ îñòàëüíûõ ðåê, àìïëèòóäà  2,24
äì3·ñ-1·êì-2 è 2,42 äì3·ñ-1·êì-2.
Ãèñòîãðàììû ðàñïðåäåëåíèÿ çíà÷åíèé ïåðèîäîâ ïðåäñòàâëåíû íà
ðèñóíêå 1. Èç ðàññìàòðèâàåìîé ãèñòîãðàììû ñòàíîâèòñÿ î÷åâèäíûì
àáñîëþòíûé ìàêñèìóì çíà÷åíèé ïåðèîäà, ñîîòâåòñòâóþùèé ïðèìåðíî
5-ëåòíèì êîëåáàíèÿì. Èçìåíåíèÿ ñ ýòèì ïåðèîäîì â òðåõ àíàëèçèðóåìûõ ìàññèâàõ âñòðå÷àþòñÿ äîâîëüíî ÷àñòî (21-22%). Â îáå ñòîðîíû
îò çíà÷åíèÿ ïåðèîäà, ðàâíîãî 5 ãîäàì, ÷àñòîòà âñòðå÷àåìîñòè óìåíüøàåòñÿ, ÷òî â öåëîì ñîîòâåòñòâóåò õàðàêòåðó ðàñïðåäåëåíèÿ, áëèçêîãî
ê íîðìàëüíîìó. Ïðè ýòîì, îêîëî 90% âñåõ ïîëó÷åííûõ çíà÷åíèé ïåðèîäà ñîñðåäîòî÷åíû â èíòåðâàëå 5,30±1,96 ãîäà äëÿ âñåãî ìàññèâà
ðåê, 5,38±1,95 äëÿ ðåê Ïîëåñüÿ è 5,25±1,98 äëÿ îñòàëüíûõ ðåê Áåëàðóñè.

Ðèñ. 1. Ãèñòîãðàììû ðàñïðåäåëåíèÿ çíà÷åíèé èçìåíåíèé (ïåðèîäîâ) ìîäóëåé ñòîêà

Ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå èññëåäîâàíèé àìïëèòóäíî-ïåðèîäè÷åñêèå
õàðàêòåðèñòèêè èçìåíåíèÿ ñðåäíåìåñÿ÷íûõ ìîäóëåé ñòîêà äëÿ ðàçëè÷íûõ ìåñÿöåâ ãîäà îòíîñèòåëüíî ñðåäíèõ ìíîãîëåòíèõ çíà÷åíèé äëÿ
âñåé òåððèòîðèè Áåëàðóñè, Ïîëåñüÿ è îñòàëüíîé òåððèòîðèè ïðèâåäåíû
â òàáëèöå.
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Òàá. 1. Àìïëèòóäíî-ïåðèîäè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè êâàçèïÿòèëåòíåé èçìåí÷èâîñòè
ñðåäíåìåñÿ÷íûõ ìîäóëåé ñòîêà
Ïàðàìåòð
Àìïëèòóäà,
ë· ñ-1· êì-2
Ïåðèîä, ãîäû
Ñðåäíåå ìíîãîëåòíåå çíà÷åíèå,
ë· ñ-1· êì-2
Àìïëèòóäà,
ë· ñ-1· êì-2
Ïåðèîä, ãîäû
Ñðåäíåå ìíîãîëåòíåå çíà÷åíèå,
ë· ñ-1· êì-2
Àìïëèòóäà,
ë· ñ-1· êì-2
Ïåðèîä, ãîäû
Ñðåäíåå ìíîãîëåòíåå çíà÷åíèå,
ë· ñ-1· êì-2

I

II

III

IV
V
VI
VII
Âñÿ òåððèòîðèÿ Áåëàðóñè

VIII

IX

X

XI

XII

1,81

1,83

4,51

6,94

2,23

1,48

1,54

1,33

1,33

1,68

1,96

1,74

5,86

5,44

5,15

5,34

4,76

5,06

5,27

5,64

5,99

5,54

4,94

4,57

3,95

3,92

8,22 16,59 6,85

3,97

3,46

3,13

3,22

3,91

4,66

4,46

Áåëîðóññêîå Ïîëåñüå
2,02

2,02

4,49

5,56

1,83

1,53

1,54

1,33

1,18

1,52

1,98

1,9

5,48

5,20

5,59

5,52

5,08

5,15

5,17

5,78

5,92

5,63

5,32

4,75

3,44

3,48

7,49 11,09 4,86

3,14

2,64

2,28

2,30

2,84

3,59

3,76

1,71

1,74

4,52

7,6

2,42

1,45

1,55

1,33

1,40

1,75

1,94

1,67

6,04

5,55

4,94

5,25

4,60

5,01

5,32

5,56

6,02

5,5

4,76

4,48

4,17

4,12

8,54 19,04 7,74

4,35

3,83

3,5

3,63

4,39

5,13

4,77

Îñòàëüíàÿ òåððèòîðèÿ

Àìïëèòóäû èçìåíåíèé ñðåäíåìåñÿ÷íûõ ìîäóëåé ñòîêà îáðàçóþò
ïðàâèëüíûé õîä. Ïðè ýòîì, âíóòðèãîäîâûå èçìåíåíèÿ àìïëèòóä ñðåäíåìåñÿ÷íûõ ìîäóëåé ñòîêà äëÿ òåððèòîðèè Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ èìåþò íåñêîëüêî ìåíåå âûðàæåííóþ àìïëèòóäó â âåñåííåå ïîëîâîäüå,
ìàêñèìóì êîòîðîé, â öåëîì, íàñòóïàåò â àïðåëå (ðèñ. 2).

Ðèñ. 2. Ãðàôèêè ãîäîâîãî õîäà àìïëèòóäû ïåðèîäè÷åñêîé èçìåí÷èâîñòè
çíà÷åíèé ìîäóëåé ñòîêà ðåê Áåëàðóñè
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Ìàêñèìàëüíûå çíà÷åíèÿ àìïëèòóäû ìåæãîäîâîé èçìåí÷èâîñòè ìîäóëåé ñòîêà îòìå÷àþòñÿ äëÿ âåñåííèõ ìåñÿöåâ, à ìèíèìàëüíûå  äëÿ
ëåòíèõ, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò âåñåííåìó ïîëîâîäüþ è ëåòíåé ìåæåíè â
ðàçðåçå ãèäðîëîãè÷åñêîãî ãîäà.
Èòàê, èññëåäîâàíèå ìåæãîäîâîé èçìåí÷èâîñòè ñðåäíåìåñÿ÷íûõ ìîäóëåé ñòîêà â ñîîòâåòñòâèè ñ èçëîæåííîé âûøå ìåòîäèêîé ïîçâîëÿåò
óñòàíîâèòü ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíûå ïåðèîäè÷åñêèå èçìåíåíèÿ,
áëèçêèå ê 5 ãîäàì. Äëÿ ãèäðîëîãè÷åñêîãî ðåæèìà ðåê êâàçèïÿòèëåòíèå
èçìåíåíèÿ îçíà÷àþò, ÷òî ïðèáëèçèòåëüíî îäèí ðàç â 5 ëåò îòìå÷àåòñÿ
ïîëîæèòåëüíàÿ àíîìàëèÿ (ìàêñèìàëüíîå óâåëè÷åíèå ðàñõîäà ðåêè îòíîñèòåëüíî ñðåäíåãî äëÿ äàííîãî ìåñÿöà) è îäèí ðàç â òå æå ïðèáëèçèòåëüíî 5 ëåò  îòðèöàòåëüíàÿ. Ïåðèîä ïîâòîðåíèé îäíîèìåííûõ
àíîìàëèé ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî 5 ëåò, ðàçíîèìåííûõ  îêîëî 2,5 ëåò.
Ïðèáëèçèòåëüíî êàæäûå 2,5 ãîäà ñðåäíåìåñÿ÷íûé ìîäóëü ñòîêà ïðèáëèæàåòñÿ ê ñðåäíåìó ìíîãîëåòíåìó çíà÷åíèþ. Çäåñü ñ ïåðèîäîì, áëèçêèì ê 2,5 ãîäàì, â äàííîì ñëó÷àå èçìåíÿåòñÿ íå ñàìà ôóíêöèÿ (ñðåäíåìåñÿ÷íûé ìîäóëü ñòîêà), à åå àìïëèòóäà.

Ðèñ. 3. Ðàñïðåäåëåíèå ïåðèîäà ìíîãîëåòíèõ êîëåáàíèé ñðåäíèõ çíà÷åíèé
ìîäóëåé ñòîêà èþëÿ
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Òàêèì îáðàçîì, ãàðìîíèêà ñ ïåðèîäîì, áëèçêèì ê 5 ãîäàì, ìîæåò
ñ÷èòàòüñÿ îäíèì èç äîñòîâåðíûõ ïàðàìåòðîâ õðîíîëîãè÷åñêîé ñòðóêòóðû ãèäðîëîãè÷åñêîãî ðåæèìà ðåê Áåëàðóñè è ó÷èòûâàòüñÿ ïðè ðàçðàáîòêå äîëãîñðî÷íûõ ïðîãíîçîâ ñðåäíåìåñÿ÷íûõ ðàñõîäîâ (ìîäóëåé
ñòîêà).
Ïîëó÷åííûå çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ ìíîãîëåòíèõ èçìåíåíèé ñðåäíåìåñÿ÷íûõ ìîäóëåé ðàñõîäà  ïåðèîäà è àìïëèòóäû  ïîçâîëèëè êàðòîãðàôè÷åñêè ïðåäñòàâèòü èõ ïðîñòðàíñòâåííóþ ñòðóêòóðó. Áûëè ïîñòðîåíû êàðòû èçìåíåíèÿ ïåðèîäà è àìïëèòóäû ñðåäíåìåñÿ÷íûõ ìîäóëåé ñòîêà äëÿ 12 ìåñÿöåâ ãîäà (âñåãî 24 êàðòû) ïî âñåé òåððèòîðèè
Áåëàðóñè. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà íà ðèñóíêå 3 ïðèâåäåíà êàðòà ðàñïðåäåëåíèÿ ïåðèîäà ìíîãîëåòíèõ êîëåáàíèé ñðåäíèõ çíà÷åíèé ìîäóëåé
ñòîêà èþëÿ.
Çàêëþ÷åíèå
Â. Ì. Ôåäîðîâ (Ôåäîðîâ 2001a, 2001b) âûäåëèë êâàçè÷åòûðåõëåòíèå
êîëåáàíèÿ ìåæãîäîâîé èçìåí÷èâîñòè ñðåäíåìåñÿ÷íîé òåìïåðàòóðû è
ñóìì îñàäêîâ è îáîñíîâàë ýòó ïåðèîäè÷íîñòü ýëåêòðîìàãíèòíûì âîçäåéñòâèåì, êîòîðîå ìîæåò ðåàëèçîâûâàòüñÿ â ïðèðîäå ÷åðåç ìåõàíèçì
ïàðàìåòðè÷åñêîãî ðåçîíàíñà è äåéñòâèåì ïðèëèâíûõ èëè âîçìóùàþùèõ ñèë áëèæàéøèõ ê Çåìëå íåáåñíûõ òåë. Òàê êàê ðå÷íîé ñòîê ÿâëÿåòñÿ èíòåãðàëüíîé õàðàêòåðèñòèêîé ìíîæåñòâà êëèìàòè÷åñêèõ ôàêòîðîâ, ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî âûäåëåííàÿ íàìè åãî 5 ëåòíÿÿ ïåðèîäè÷íîñòü íàðÿäó ñ 4 ëåòíåé òåìïåðàòóðû è îñàäêîâ ìîæåò îáúÿñíÿòüñÿ íåêîòîðîé èíåðòíîñòüþ ïðîöåññîâ ôîðìèðîâàíèÿ ðå÷íîãî ñòîêà,
ò.å. ïðîöåññû, ïðîèñõîäÿùèå â àòìîñôåðå, íå ñðàçó îòðàæàþòñÿ íà
ðå÷íîì ñòîêå, à èìååòñÿ íåêîòîðûé äîáàâî÷íûé ïåðèîä (îêîëî 0,5
ãîäà) ïåðåõîäà ìåæäó ïîëîæèòåëüíûìè è îòðèöàòåëüíûìè àíîìàëèÿìè
ïî îòíîøåíèþ ê àòìîñôåðíûì ÿâëåíèÿì. Êàê îòìå÷àëîñü âûøå, çäåñü
ñ ïåðèîäîì, áëèçêèì ê 2,5 ãîäàì, â äàííîì ñëó÷àå èçìåíÿåòñÿ íå
ñàìà ôóíêöèÿ (ñðåäíåìåñÿ÷íûé ìîäóëü ñòîêà), à åå àìïëèòóäà.
Òàêèì îáðàçîì, ôèçè÷åñêàÿ ïðèðîäà îòìå÷åííûõ èçìåíåíèé ìîäóëåé
ðå÷íîãî ñòîêà ïîëíîñòüþ ïîêà íå ÿñíà, íî äîñòîâåðíîñòü ñóùåñòâîâàíèÿ ýòèõ ïåðèîäè÷åñêèõ èçìåíåíèé â ïðèðîäå ïîäòâåðæäàåòñÿ ñòàòèñòè÷åñêèìè èññëåäîâàíèÿìè.
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Òðàíñôîðìàöèÿ âíóòðèãîäîâîãî
ðàñïðåäåëåíèÿ ñòîêà âîäû ìàëûõ ðåê
Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ â ñîâðåìåííûõ
óñëîâèÿõ

Season al changes of runoff of small rivers in the Belarusian Polesie at present conditions

A BSTRACT : Series of annual and monthly water discharges of 65
hydrological stations of the Belarusian Polesie have been divided into three
periods. Till 1985 reduction or minor alteration of the runoff for the majority
of basins was observed. For the period 18771964 reduction of the runoff in
autumn both winter months and increase in the spring and summer was
observed. In 19651985 the runoff decreased in March, April and May, and
for other months increase of the runoff is marked. Increase of the annual
runoff of the rivers has been marked since 1986.
KEY WORDS: runoff, changes of river runoff, small rivers, the Belarusian Polesie.

Èçó÷åíèþ ñòîêà âîäû ðåê ïîñâÿùåíî ìíîãî èññëåäîâàíèé. Îäíàêî,
ïðîèñõîäÿùèå â ïîñëåäíåå âðåìÿ êîëåáàíèÿ êëèìàòà âíåñëè îïðåäåëåííûå èçìåíåíèÿ â ðå÷íîé ñòîê. Âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü êîððåêòíîé
îöåíêè âîäíûõ ðåñóðñîâ è ðàçðàáîòêè ìåð ïî àäàïòàöèè õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè ê íîâûì óñëîâèÿì âîäíîãî ðåæèìà ðåê è óâëàæíåíèÿ
òåððèòîðèè, à òàêæå ñòåïåíè àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ íà âîäíûå
îáúåêòû. Ýòî êàñàåòñÿ íå òîëüêî ãîäîâûõ çíà÷åíèé ñòîêà, íî è åãî
âíóòðèãîäîâîãî ðàñïðåäåëåíèÿ.
Èñõîäíûìè äàííûìè äëÿ èññëåäîâàíèé ïîñëóæèëè ðÿäû ãîäîâûõ è
ìåñÿ÷íûõ ðàñõîäîâ âîäû 65 ãèäðîëîãè÷åñêèõ ïîñòîâ Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ çà ïåðèîä èíñòðóìåíòàëüíûõ íàáëþäåíèé. Â ïðîöåññå àíàëèçà
âðåìåííûå ðÿäû áûëè ðàçäåëåíû íà òðè ïåðèîäà. Ïåðâûé èç íèõ 
ýòî ïåðèîä ñ íà÷àëà èíñòðóìåíòàëüíûõ íàáëþäåíèé ïî 1964 ãã., âòîðîé
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 ñ 1965 ïî 1985 ãã., à òðåòèé  ñ 1986 ïî 2000 ãã. Ïåðâàÿ ãðàíèöà
ïåðèîäîâ 1964-1965 ãã.  ýòî âðåìÿ íà÷àëà ìàññîâûõ ìåëèîðàöèé íà
òåððèòîðèè Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ, âòîðàÿ 19851986 ãã.  çàìåòíîãî
èçìåíåíèÿ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé íà òåððèòîðèè ñòðàíû.
Äëÿ èññëåäîâàíèÿ òðàíñôîðìàöèè âðåìåííûõ ðÿäîâ îïðåäåëÿëèñü
ëèíåéíûå òðåíäû ìîäóëüíûõ êîýôôèöèåíòîâ ñòîêà ìåòîäîì íàèìåíüøèõ êâàäðàòîâ:
k( t ) = α ⋅ t + k( t ) ,
0

ãäå k(t)  çíà÷åíèå ìîäóëüíîãî êîýôôèöèåíòà ñòîêà â ìîìåíò âðåìåíè t; a  ãðàäèåíò ìîäóëüíîãî êîýôôèöèåíòà ñòîêà; k(t0)  çíà÷åíèå
ìîäóëüíîãî êîýôôèöèåíòà â íà÷àëüíûé ìîìåíò âðåìåíè.
Äëÿ ñîïîñòàâèìîñòè ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ â äàëüíåéøåì áóäåì
îïåðèðîâàòü îòíîñèòåëüíûì òðåíäîì èçìåíåíèÿ ìîäóëüíîãî êîýôôèöèåíòà ñòîêà çà 10-ëåòíèé ïåðèîä, â çàâèñèìîñòè îò êîòîðîãî õàðàêòåðèñòèêè èçìåíåíèÿ ìîäóëüíûõ êîýôôèöèåíòîâ ñòîêà áûëè ðàçäåëåíû
íà óñëîâíûå ïðîìåæóòêè.
Íà ðèñ. 1 ïîêàçàíî èçìå1íåíèå ìîäóëüíîãî êîýôôèöèåíòà ãîäîâîãî
ñòîêà ðåê Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ â ïåðèîä ñ 1877 ïî 1964 ãã. Â ýòîò
ïåðèîä õàðàêòåðíî óìåíüøåíèå ãîäîâîãî ñòîêà áîëüøèíñòâà ðåê. Ñòîê
ñ îñòàëüíûõ âîäîñáîðîâ ïðàêòè÷åñêè íå èçìåíèëñÿ. Óâåëè÷åíèå
ãîäîâîãî ñòîêà â ïåðèîä 1877-1964 ãã. íå íàáëþäàëîñü çà èñêëþ÷åíèåì
íåêîòîðûõ âîäîñáîðîâ, ãäå èçìåíåíèÿ âûçâàíû àíòðîïîãåííûìè
ôàêòîðàìè.

Ðèñ. 1. Èçìåíåíèå ìîäóëüíîãî êîýôôèöèåíòà ãîäîâîãî ñòîêà ðåê Áåëîðóññêîãî
Ïîëåñüÿ â 18771964 ãã.

Â òàá. 1 ïðèâåäåíû çíà÷åíèÿ èçìåíåíèÿ ñòîêà ðåê Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ, ðàçäåëåííûõ íà çîíû â çàâèñèìîñòè îò õàðàêòåðà òðåíäà ñòîêà
â 18771964 ãã.
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Òàá. 1. Ñòðóêòóðà âíóòðèãîäîâîãî èçìåíåíèÿ ñòîêà ðåê Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ
â 18771964 ãã.

Ãîä

Äåêàáðü

Íîÿáðü

Îêòÿáðü

Ñåíòÿáðü

Àâãóñò

Èþëü

Èþíü

Ìàé

Àïðåëü

Ìàðò

Ôåâðàëü

Ðåêà – ïîñò

ßíâàðü

Çíà÷åíèå òðåíäà çà 10 ëåò, ‰

Öíà - ñ. Äÿòëîâè÷è

-36,2 -129,0 -56,7 -15,9 11,9 22,1 -9,7 -23,2 -46,4 -44,4 -10,8 -6,9 -53,2

Ñëó÷ü - ñ. Ëåíèí

-15,0 -84,7 -40,5 -125,3 -22,8 -1,8 -1,4 -2,7 -39,9 -48,4 -33,7 31,1 -42,1

Ðûòà - ñ. Ìàëûå Ðàäâàíè÷è -45,0 -63,7 -96,4

3,6

19,0 53,9 5,4 -13,4 -16,6 -64,4 -96,4 -66,2 -36,7

Óçà - ñ. Ïðèáîð

-10,5 -4,4 -47,7 -23,1 -36,1 -51,6 5,3

ßñåëüäà - ã. Áåðåçà

-1,9

11,6 -15,1 -24,7 -15,1 -2,7 -5,6 -3,2 -21,4 -42,0 -35,9 -14,2 -14,9

Áåñåäü - ñ. Ñâåòèëîâè÷è

15,0

1,4

Îðåññà - ñ. Àíäðååâêà

10,3 11,1 -10,2 -10,4 -10,5 3,1

Ïòè÷ü - ñ. Ëó÷èöû

2,4

3,2

-4,7

-5,7

-2,0 -0,9 -3,9 -3,9 -0,8 -0,6 -2,6

1,7

-2,6

Ïðèïÿòü - ã. Ìîçûðü

0,5

1,1

0,9

-3,2

-2,0 -2,2 -4,1 -3,4 -2,8 -2,1 -1,5

0,3

-1,8

Ñîæ - ã. Ãîìåëü

-0,1

-0,1

-4,0

-3,7

-0,8 -0,5 -3,8 -2,5

2,3

2,0

ßñåëüäà - ñ. Ñåíèí

8,3

-2,8 -26,0 14,8

0,9 18,2 15,0 5,4

7,6

-0,6 -7,4

Êîïàþâêà - ñ. ×åðñê

-3,9 -51,9 -48,0 31,7 27,4 60,4 37,9 28,4 17,8 6,2 -16,9 -9,3 25,6

-32,4

3,3

-1,2 -13,3 -10,2 -63,6 -12,3 -22,5

-19,5 -37,7 -12,3 -10,0 7,0
5,4

2,9

0,6

-8,5 -33,9 -3,7 -10,2
-1,9 -13,0 7,7

-3,0

-1,3 -2,2 -1,7
4,3

2,0

Ïðèìå÷àíèå. Âûäåëåííûå çíà÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþò íåñóùåñòâåííîìó
èçìåíåíèþ ñòîêà.
Ïðè ðàññìîòðåíèè âíóòðèãîäîâîé òðàíñôîðìàöèè ñòîêà ðåê Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ â 18771964 ãã. áûëî îòìå÷åíî íàèáîëüøåå âëèÿíèå
èçìåíåíèÿ ñòîêà â çèìíèå è îñåííèå ìåñÿöû, à íàèìåíüøåå  â àïðåëå-ìàå è èþëå-àâãóñòå. Ïðè÷èíó òàêîé òðàíñôîðìàöèè ñëåäóåò èñ-

Ðèñ. 2. Èçìåíåíèå ìîäóëüíîãî êîýôôèöèåíòà ãîäîâîãî ñòîêà ðåê Áåëîðóññêîãî
Ïîëåñüÿ â 19651985 ãã.
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êàòü â ñòðóêòóðå èçìåíåíèÿ àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ (Ëîãèíîâ, Ñà÷îê
è äð., 2003).
Â ïåðèîä ñ 1965 ïî 1985 ãã. íàáëþäàëîñü óìåíüøåíèå ñòîêà îòäåëüíûõ
âîäîñáîðîâ Ïîëåñüÿ, êàê ïîêàçàíî íà ðèñ. 2. Äëÿ áîëüøèíñòâà âîäîñáîðîâ ãîäîâîé ñòîê âî âòîðîì èç ðàññìàòðèâàåìûõ ïåðèîäîâ çíà÷èòåëüíî íå èçìåíèëñÿ. Çíà÷åíèÿ òðåíäà ñòîêà ðåê Ïîëåñüÿ â 1965
1985 ãã. ïðèâåäåíû â òàá. 2.
Òàá. 2. Ñòðóêòóðà âíóòðèãîäîâîãî èçìåíåíèÿ ñòîêà ðåê Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ
â 19651985 ãã.

Ãîä

Äåêàáðü

Íîÿáðü

Îêòÿáðü

Ñåíòÿáðü

Àâãóñò

Èþëü

Èþíü

Ìàé

Àïðåëü

Ìàðò

Ôåâðàëü

Ðåêà – ïîñò

ßíâàðü

Çíà÷åíèå òðåíäà çà 10 ëåò, ‰

Íåñëóõà - ñ. Ðóäñê

7,5 -35,8 -27,0 -38,7 -19,2 15,9 25,6 -3,2 -6,0 -21,3 -82,9 -38,3 -23,6

Óçà - ñ. Ïðèáîð

27,8 -13,6 -33,0 -47,1 0,7 -24,1 -20,1 -10,0 -6,7 12,8 -5,1 -6,7 -23,5

Ðûòà - ñ. Ìàëûå Ðàäâàíè÷è

23,9 -27,0 -46,5 -18,2 -17,7 -18,1 22,7 -6,2 -2,6 -10,0 -34,3 -12,4 -16,9

Ñëó÷ü - ñ. Ëåíèí

35,8 21,5 -39,1 -47,5 -26,2 1,8

Êîïàþâêà - ñ. ×åðñê

30,3 -44,0 -53,0 -23,7 -16,3 -20,5 6,0

Îðåññà - ñ. Àíäðååâêà

20,2 11,7 -41,8 -26,4 -11,2 -14,0 19,5 21,9 26,1 20,2 -7,6

1,0

-5,7

Ïòè÷ü - ñ. Ëó÷èöû

25,9 11,8 -38,3 -20,6 -5,5 -8,7 31,5 21,6 18,5 17,5 -3,5

2,2

-4,5

Øàòü - Øàöê

31,6 13,1 -56,6 -29,3 0,5

6,0

49,6 31,5 36,8 13,1 -8,7 12,8 -1,9

Ñîæ - ã. Ãîìåëü

17,1 15,8 -26,4 -19,0 0,7

-1,9

7,9

14,6 30,0 51,2 19,3 16,8 -0,8

Ïðèïÿòü - ã. Ìîçûðü

23,1 32,2 -28,3 -9,6

2,3

3,6

7,5

12,5 13,3 21,4

11,4

0,2

Ïóëüâà - ã. Âûñîêîå

33,1 -22,2 -9,7 -8,2 14,5

4,1

37,0 19,3 26,5 17,1 -1,9 14,1

5,4

Öíà - ñ. Äÿòëîâè÷è

43,0 18,3 -8,9 -17,1 3,5

6,7

22,8 20,9 31,5 29,7

2,6

9,7

7,0

ßñåëüäà - ã. Áåðåçà

80,2 46,3 -33,7 -31,7 5,8

43,9 52,5 55,0 49,0 40,5

7,0

14,7 11,4

Ìóõàâåö - ã. Áðåñò

20,0 -10,2 -48,3 -30,4 -28,4 -11,3 36,2 25,7 8,0 -13,4 -40,9 -12,5 12,0

25,0 25,7 39,6 43,0 -0,6

3,0 -11,9

-1,2 -1,0 2,4 -26,6 -20,1 -8,0

8,6

Â ïåðèîä ñ 1965 ïî 1985 ãã. çíà÷åíèÿ ãîäîâîãî ñòîêà áîëüøèíñòâà
ðåê Ïîëåñüÿ îñòàëèñü íåèçìåííûìè, íî ïðîèçîøëî ïåðåðàñïðåäåëåíèå
ñòîêà âíóòðè ãîäà. Â çèìíèå ìåñÿöû 1965-1985 ãã. ñòîê óâåëè÷èëñÿ
ïî÷òè äëÿ âñåõ âîäîñáîðîâ, â ìàðòå-ìàå ïðîèçîøëî ñóùåñòâåííîå
óìåíüøåíèå ñòîêà, à ëåòîì è îñåíüþ âíîâü íàáëþäàëîñü ïîâûøåíèå
ìåñÿ÷íîãî ñòîêà.
Â ïåðèîä ñ 1986 ïî 2000 ãã. çíà÷åíèå ãîäîâîãî ñòîêà ðåê áàññåéíà
íèçîâèé Äíåïðà è âåðõíåé Ïðèïÿòè óâåëè÷èëîñü. Ó ðåê ñðåäíåé è
íèæíåé Ïðèïÿòè íàáëþäàåòñÿ çíà÷èòåëüíîå óâåëè÷åíèå ãîäîâîãî ñòîêà.
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Ðèñ. 3. Èçìåíåíèå ìîäóëüíîãî êîýôôèöèåíòà ãîäîâîãî ñòîêà ðåê Áåëîðóññêîãî
Ïîëåñüÿ â 19862000 ãã.

Òàêîå èçìåíåíèå âîäíîãî ðåæèìà âûçâàíî âëèÿíèåì êðóïíîìàñøòàáíûõ ìåëèîðàöèé, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ ïðîèçîøëî óâåëè÷åíèå ãóñòîòû ïðîâîäÿùåé ñåòè è åå óãëóáëåíèå, ÷òî ïðèâåëî ê ÷àñòè÷íîìó
Òàá. 3. Ñòðóêòóðà âíóòðèãîäîâîãî èçìåíåíèÿ ñòîêà ðåê Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ
â 19862000 ãã.

Ãîä

Äåêàáðü

Íîÿáðü

Îêòÿáðü

Ñåíòÿáðü

Àâãóñò

Èþëü

Èþíü

Ìàé

Àïðåëü

Ìàðò

Ôåâðàëü

Ðåêà – ïîñò

ßíâàðü

Çíà÷åíèå òðåíäà çà 10 ëåò, ‰

Ëåñíàÿ - Òþõèíè÷è

-26,2 32,3 10,7 -19,9 15,8 -32,7 6,2

Áåñåäü - ñ. Ñâåòèëîâè÷è

15,4 57,0 -1,1

ßñåëüäà - ã. Áåðåçà

-6,8 36,0 23,1 -3,1 29,8 13,3 46,6 24,0 -45,1 -1,0 -9,5 -12,2 5,8

Ïóëüâà - ã. Âûñîêîå

-11,4 39,2 -18,9 31,6 12,8 -12,7 51,3 18,1 -18,1 2,3

-2,4 -54,0 -24,1 -22,7 -20,3 -9,4

2,8 -17,0 -34,4 31,2 66,2 -30,2 43,0 56,0 25,7 4,7

1,2

-4,0 -4,7 7,7

Ìóõàâåö - ã. Áðåñò

3,8 60,4 29,5

17,1 -42,8 -25,6 -11,6 -41,1 -21,6 0,0

Øàòü - Øàöê

22,5 38,7 41,7 27,8 32,7 12,1 12,7 -16,7 -27,6 8,9

5,8

-0,3 18,4

Ìàëîðûòà - ã. Ìàëîðèòà

15,9 75,9 47,7 30,1 19,2 -82,9 -22,0 21,8 -12,9 0,9

15,1

8,4 19,6

Ñëó÷ü - Êëåï÷àíû

2,5 38,5 56,6 25,5 19,8 -10,7 4,5

Öíà - ñ. Äÿòëîâè÷è
Ëàíü - Ìîêðîâî

-4,8 41,1 68,1 12,6 43,1 -21,2 -24,9 81,4 35,1 18,7 10,3 -22,5 23
16,7 47,5 64,5 25,1 35,9 -31,9 34,6 20,7 -18,7 24,0 34,9 25,8 26

Íåñëóõà - ñ. Ðóäñê

33,8 74,2 42,2 52,6 47,2 -64,9 14,0 19,0 -15,0 30,8 14,0

Ïòè÷ü - ñ. Ëó÷èöû

12,5 66,8 90,0 26,5 28,5 23,4 45,2 57,0

Ñëó÷ü - ñ. Ëåíèí

7,2 62,7 109,2 9,2

Ïðèïÿòü - ã. Ìîçûðü

11,5 55,0 135,7 41,5 44,9 37,2

10,0

4,7

6,2

5,9 15,0

29,5 30,7 -0,9

0,3

22

27

18,1 21,7 14,2 35,0

40,7 22,9 68,4 97,0 -2,2 23,9 35,8 35,3 45,1
3,5

59,1 32,6 27,5 31,8 23,7 46,1
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ñáðîñó âåêîâûõ çàïàñîâ ãðóíòîâûõ âîä. Êðîìå òîãî, óìåíüøåíèå ñêîðîñòè âåòðà âûçâàëî óìåíüøåíèå ñóììàðíîãî èñïàðåíèÿ, ÷òî ñïîñîáñòâîâàëî óâåëè÷åíèþ ñòîêà (Ëîãèíîâ, Âîë÷åê è äð., 2005). Äëÿ ðåê
íåáîëüøîãî êîëè÷åñòâà ðåê íà çàïàäå Ïîëåñüÿ çíà÷èòåëüíûõ èçìåíåíèé ãîäîâîãî ñòîêà ðåê íå óñòàíîâëåíî.
Â ïîäòâåðæäåíèå ê ñêàçàííîìó â (òàá. 3) ïðèâîäèòñÿ ñòðóêòóðà
âíóòðèãîäîâîãî èçìåíåíèÿ ñòîêà ðåê Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ â 1986
2000 ãã.
Â 19862000 ãã. íàáëþäàëàñü âíóòðèãîäîâàÿ òðàíñôîðìàöèÿ ñòîêà.
Ìîäóëüíûå êîýôôèöèåíòû ìåñÿ÷íîãî ñòîêà ðåê áàññåéíà Áåëîðóññêîãî
Ïîëåñüÿ ïîñòîÿííî óâåëè÷èâàëèñü çà èñêëþ÷åíèåì íåêîòîðûõ ìåñÿöåâ
â ãîäó.
Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî äëÿ ïåðèîäà èíñòðóìåíòàëüíûõ íàáëþäåíèé õàðàêòåðíà òðàíñôîðìàöèÿ ãîäîâîãî ñòîêà âîäû ðåê Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ è åãî âíóòðèãîäîâîãî ðàñïðåäåëåíèÿ. Äî 1985 ã. äëÿ
áîëüøèíñòâà âîäîñáîðîâ íàáëþäàëîñü óìåíüøåíèå ëèáî íåçíà÷èòåëüíîå èçìåíåíèå ñòîêà, à íà÷èíàÿ ñ 1986 ã., îòìå÷åíî óâåëè÷åíèå ãîäîâîãî ñòîêà ðåê. Â òî æå âðåìÿ áûëà óñòàíîâëåíà âíóòðèãîäîâàÿ òðàíñôîðìàöèÿ ñòîêà ðåê Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ. Â ïåðâûé èç ðàññìàòðèâàåìûõ ïåðèîäîâ íàáëþäàëîñü óìåíüøåíèå ñòîêà â îñåííèå è çèìíèå
ìåñÿöû è óâåëè÷åíèå âåñíîé è ëåòîì. Â 1965-1985 ãã. ñòîê óìåíüøèëñÿ
â ìàðòå-ìàå, à äëÿ îñòàëüíûõ ìåñÿöåâ õàðàêòåðíî óâåëè÷åíèå ñòîêà.
Âî âðåìÿ òðåòüåãî èññëåäóåìîãî ïåðèîäà ñòîê óâåëè÷èâàëñÿ ïðàêòè÷åñêè â òå÷åíèå âñåãî ãîäà.
Îòìå÷åííûå èçìåíåíèÿ ñòîêà âîäû ðåê Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ íå
âûõîäÿò çà ïðåäåëû åñòåñòâåííûõ êîëåáàíèé è âûçâàíû â áîëüøåé
ñòåïåíè ïðèðîäíûìè ôàêòîðàìè, ÷åì àíòðîïîãåííûìè âîçäåéñòâèÿìè.
Ëèòåðàòóðà

Ë î ã è í î â Â. Ô., Ñ à ÷ î ê Ã. È., Ì è ê ó ö ê è é Â. Ñ., Ì å ë ü í è ê Â. È., Ê î ë ÿ ä à
Â. Â. (2003): Èçìåíåíèå êëèìàòà Áåëàðóñè è èõ ïîñëåäñòâèÿ.
Ë î ã è í î â Â. Ô., Â î ë ÷ å ê À. À., Â î ë î á ó å â à Ã. Â. (2005): Èçìåíåíèå âåòðîâîãî
ðåæèìà íà òåððèòîðèè Áåëàðóñè â XX â., Ïðèðîäíûå ðåñóðñû; 511.
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Wspó³czesne zmiany sezonowego odp³ywu ma³ych rzek Polesia Bia³oruskiego
S£OWA
skie.

KLUCZOWE:

odp³yw, zmiany odp³ywu, ma³e rzeki, Polesie Bia³oru-

STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono zmiany odp³ywu rzek Polesia Bia³oruskiego na podstawie obserwacji z 65 posterunków wodowskazowych.
Wród serii danych wydzielono okresy ró¿ni¹ce siê wielkoci¹ odp³ywu. Do
1985 roku obserwowano zmniejszenie odp³ywu w wiêkszoci dorzeczy. W okresie 18771964 zaobserwowano zmniejszenie odp³ywu jesieni¹ i zim¹ oraz
wzrost w miesi¹cach wiosennych i letnich. W kolejnym wieloleciu, 1965
1985 odp³yw zmniejsza³ siê w miesi¹cach: marcu, kwietniu i maju, dla pozosta³ych miesiêcy charakterystyczny by³ wzrost odp³ywu. W latach 19862000
obserwowano zwiêkszenie odp³ywu w ci¹gu ca³ego roku.
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Ïîëåññêèé àãðàðíî-ýêîëîãè÷åñêèé èíñòèòóò ÍÀÍ Áåëàðóñè, Áðåñò

Òðàíñôîðìàöèÿ ïðîäóêòèâíûõ âëàãîçàïàñîâ
íà òåððèòîðèè Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ
Changes of water resources in the area of the Belarusian Polesie

ABSTRACT: Paper presents analysis of time series of water resources of 50
cm layer of mineral soils in the Belarusian Polesie for the period 19602001.
Results are showed as maps on the base of which spatial and time variability
of productive water resources were estimated. The quantitative estimation
of change of time lines was carried out with the help of gradients of linear
trends. Results of the research have allowed to establish regularities of water
resources change in Belarus for the last 3-4 decades and to describe them
with the help of various statistical methods.
KEY WORDS: properties of soils, moisture, water resources of the Belarusian
Polesie.

Ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå àãðîêëèìàòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ÿâëÿåòñÿ
íåîáõîäèìîé ñîñòàâíîé ÷àñòüþ íàó÷íîãî îáîñíîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî
ïîâûøåíèþ ïëîäîðîäèÿ ïî÷â. Îäíèì èç ïîêàçàòåëåé ïëîäîðîäèÿ ïî÷âû
ÿâëÿåòñÿ âëàæíîñòü êîðíåîáèòàåìîãî ñëîÿ. Èç âñåõ ýëåìåíòîâ êëèìàòà
âëàæíîñòü ïî÷âû íàèáîëåå ñëîæíà â ñèëó ñâîåé ìíîãîôàêòîðíîñòè è
òðåáóåò ñïåöèàëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ (Êåëü÷åâñêàÿ 1983). Âìåñòå ñ òåì
ïðè îöåíêå çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ ó÷èòûâàåòñÿ ãëàâíûì îáðàçîì òîëüêî
áîíèòåò ïî÷âû. Â òî æå âðåìÿ, ïî÷âà ÿâëÿåòñÿ ñïåöèôè÷åñêîé ñðåäîé,
â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè «ïðåëîìëÿþùåé» êëèìàò àòìîñôåðû, íî êëèìàòó ïî÷â è ïðèçåìíîãî ñëîÿ àòìîñôåðû íå ïðèäàåòñÿ äîëæíîãî çíà÷åíèÿ.
Öåëüþ íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ óñòàíîâëåíèÿ çàêîíîìåðíîñòåé ôîðìèðîâàíèÿ ïðîäóêòèâíûõ âëàãîçàïàñîâ ìèíåðàëüíûõ
ïî÷â Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ, îöåíêè èõ êîëåáàíèé è òðàíñôîðìàöèè,
âûçâàííûõ ïðèðîäíûìè è àíòðîïîãåííûìè ôàêòîðàìè.
Îñíîâíûìè èñõîäíûìè äàííûìè ïðè èññëåäîâàíèè ðåæèìîâ âëàãîçàïàñîâ è âëàãîîáåñïå÷åííîñòè ïîñëóæèëè ìàòåðèàëû íàáëþäåíèé çà
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ïðîäóêòèâíîé âëàæíîñòüþ 50 ñì ñëîÿ ïî÷âû íà ìåòåîñòàíöèÿõ Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ ñ 1960 ïî 2001 ãã.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Áåëàðóñè íàáëþäåíèÿ çà âëàæíîñòüþ ïî÷âû
âåäóòñÿ íà âñåõ äåéñòâóþùèõ ìåòåîñòàíöèÿõ. Íàáëþäåíèÿ çà âëàæíîñòüþ ïî÷âû ïîä ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè êóëüòóðàìè âåäóòñÿ îò âåñåííèõ ïîëåâûõ ðàáîò èëè ïîñåâà äî óáîðêè, à ïîä çåðíîâûìè êóëüòóðàìè - îñåíüþ, ñ íà÷àëà ñåâà èëè ñ ìîìåíòà óáîðêè ïðåäøåñòâóþùåé
èëè ïàðîçàíèìàþùåé êóëüòóðû äî ïîçäíåé îñåíè, à òàêæå âåñíîé è
ëåòîì, ñ âîçîáíîâëåíèÿ âåãåòàöèè äî óáîðêè.
Îöåíêà ïðîñòðàíñòâåííîé è âðåìåííîé èçìåí÷èâîñòè ïðîäóêòèâíûõ
âëàãîçàïàñîâ îöåíèâàëàñü íà áàçå ïîñòðîåííûõ êàðò è èõ àíàëèçà.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ îáåñïå÷åííûõ âåëè÷èí èñïîëüçîâàëîñü òðåõïàðàìåòðè÷åñêîå ãàììà-ðàñïðåäåëåíèå è ðàñïðåäåëåíèå Ïèðñîíà III òèïà.
Ïðîâåäåíèå áîëåå òîíêèõ èññëåäîâàíèé àìïëèòóäíî-÷àñòîòíûõ õàðàêòåðèñòèê ïðîöåññà îñóùåñòâëÿëîñü ñ ïðèìåíåíèåì ñïåêòðàëüíîãî
àíàëèçà. Äëÿ îáíàðóæåíèÿ õàðàêòåðíûõ öèêëîâ, àíàëèçà èõ óñòîé÷èâîñòè èëè, íàîáîðîò, èçìåí÷èâîñòè âî âðåìåíè, íàìè èñïîëüçîâàíà
ïðîöåäóðà ñïåêòðàëüíî-âðåìåííîãî àíàëèçà (ÑÂÀÍ), êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò ñïåêòðàëüíûé àíàëèç â ñêîëüçÿùåì âðåìåííîì îêíå. Äëèíà
îêíà âûáèðàåòñÿ, èñõîäÿ èç òðåáîâàíèé ïîëó÷èòü äàííûå î ãàðìîíèêàõ
â íàèáîëåå øèðîêîì ÷àñòîòíîì äèàïàçîíå. Ïðè ñëèøêîì ìàëîì îêíå
òåðÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ î íèçêèõ ÷àñòîòàõ, à ïðè áîëüøîì îêíå ÑÂÀÍäèàãðàììà ñòàíîâèòñÿ ñëèøêîì ãåíåðàëèçèðîâàííîé. Â íàøåì ñëó÷àå
âåëè÷èíà âðåìåííîãî îêíà ïðèíÿòà 15 ëåò (Ëîãèíîâ, Èêîííèêîâ 2003).
Äëÿ îöåíêè òðàíñôîðìàöèè ïðîäóêòèâíûõ âëàãîçàïàñîâ èñïîëüçîâàíû ëèíåéíûå òðåíäû:
Wi = a0 + a ⋅ t ,
(1)
ãäå Wi  èññëåäóåìàÿ âåëè÷èíà; a0, a1  êîýôôèöèåíòû ðåãðåññèè; t
 âðåìÿ, ãîä.
Àíàëèç çàêîíîìåðíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ ïðîäóêòèâíûõ âëàãîçàïàñîâ
ìèíåðàëüíûõ ïî÷â Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ ïðîâåäåíà ñ ïîìîùüþ ñåðèè
êàðò ïîñòðîåííûõ äëÿ ðàçëè÷íûõ ïåðèîäîâ îñðåäíåíèÿ äëÿ 50 ñì ñëîÿ
ïî÷âû.
Ïðîñòðàíñòâåííîå ðàñïðåäåëåíèå ïðîäóêòèâíûõ âëàãîçàïàñîâ ìèíåðàëüíûõ ïî÷â 50 ñì ñëîÿ çà èíòåðâàë îñðåäíåíèÿ ìàé-àâãóñò ïðåäñòàâëåíî íà ðèñóíêå 1.
Êàê âèäíî èç ðèñóíêà 1, ìàêñèìàëüíàÿ âåëè÷èíà ïðîäóêòèâíûõ
âëàãîçàïàñîâ ìèíåðàëüíûõ ïî÷â 50 ñì ñëîÿ ïðèóðî÷åíà ê âîçâûøåííîñòÿì è âîñòîêó Ïîëåñüÿ, ãäå íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåíû ñóãëèíèñòûå
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Ðèñ. 1. Ñðåäíåå çíà÷åíèå ïðîäóêòèâíûõ âëàãîçàïàñîâ ìèíåðàëüíûõ ïî÷â Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ çà èíòåðâàë îñðåäíåíèÿ (ìàéàâãóñò) äëÿ ñëîÿ 050 ñì, ìì

ïî÷âû è çàïàñû ïðîäóêòèâíîé âëàãè ïðåâûøàþò 150 ìì. Ìåíåå 90 ìì
ïðîäóêòèâíûõ âëàãîçàïàñîâ íàáëþäàåòñÿ â çàïàäíîé ÷àñòè Ïîëåñüÿ.
Ïðîñòðàíñòâåííîå îïèñàíèå ïðîäóêòèâíûõ âëàãîçàïàñîâ 50 ñì ñëîÿ
ìèíåðàëüíûõ ïî÷â Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ çà èíòåðâàë îñðåäíåíèÿ ìàé
àâãóñò (W50, ìì) îñóùåñòâëÿëîñü ïîëèíîìîì ïåðâîé ñòåïåíè:
W50 = 0,084 ⋅ ϕ + 0,037 ⋅ λ + 0,235 ⋅ H + 16,4 ,

(2)
ãäå W50  ñðåäíÿÿ çà âåãåòàöèîííûé ïåðèîä âëàæíîñòü ïî÷âû, ìì; j,
l  óñëîâíûå ïðÿìîóãîëüíûå êîîðäèíàòû (øèðîòà, äîëãîòà) ðàñ÷åòíîãî
ïóíêòà, ïðèíèìàåìûå, â äàííîì ñëó÷àå, îòíîñèòåëüíî ïóíêòà Ïèíñê,
êì; Í  àáñîëþòíàÿ îòìåòêà ïîâåðõíîñòè çåìëè (â Áàëòèéñêîé ñèñòåìå
âûñîò) â ðàñ÷åòíîì ïóíêòå, ì.
Êîýôôèöèåíò ìíîæåñòâåííîé ëèíåéíîé êîððåëÿöèè ðàâåí 0,71, ÷òî
ÿâëÿåòñÿ çíà÷èìîé âåëè÷èíîé.

Ðèñ. 2. Êîýôôèöèåíò âàðèàöèè ïðîäóêòèâíûõ âëàãîçàïàñîâ ìèíåðàëüíûõ ïî÷â Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ çà èíòåðâàë îñðåäíåíèÿ ìàé-àâãóñò äëÿ ñëîÿ 050 ñì, ìì
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Èññëåäîâàíèÿ ïðîñòðàíñòâåííîé èçìåí÷èâîñòè êîýôôèöèåíòîâ âàðèàöèè ïðîäóêòèâíûõ âëàãîçàïàñîâ âåãåòàöèîííîãî ïåðèîäà 50 ñì ñëîÿ
ìèíåðàëüíûõ ïî÷â Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ ïðîâîäèëèñü àíàëîãè÷íûì
îáðàçîì (ðèñ. 2).
Íà ïåñ÷àíûõ çåìëÿõ þãà Áåëàðóñè â Ïîëåñüå èçìåí÷èâîñòü
âëàãîçàïàñîâ ìàêñèìàëüíà è ïðåâûøàåò 0,6.
Ïðîñòðàíñòâåííîå îïèñàíèå êîýôôèöèåíòà âàðèàöèè ïðîäóêòèâíûõ
âëàãîçàïàñîâ çà èíòåðâàë îñðåäíåíèÿ ìàéàâãóñò 50 ñì ñëîÿ ìèíåðàëüíûõ ïî÷â èìååò âèä:
(3)
Ñv50 = 0,74 − 0,0005 ⋅ ϕ − 0,00012 ⋅ λ − 0,00105 ⋅ H .
Êîýôôèöèåíò ìíîæåñòâåííîé êîððåëÿöèè R=0,53, ÷òî ÿâëÿåòñÿ çíà÷èìîé âåëè÷èíîé.
Îñíîâûâàÿñü íà àíàëèçå äàííûå êàðò (ðèñ. 1 è ðèñ. 2), ïîëó÷åíà
ýìïèðè÷åñêàÿ çàâèñèìîñòü êîýôôèöèåíòîâ âàðèàöèè ïðîäóêòèâíûõ
âëàãîçàïàñîâ îò èõ íîðìû:
Cv =

α
(W50 + 1) β

(4)

ãäå a è b  ýìïèðè÷åñêèå êîýôôèöèåíòû, çàâèñÿùèå îò õàðàêòåðà
ïî÷âîãðóíòîâ è èíòåðâàëà îïðåäåëåíèÿ.
Äëÿ ìèíåðàëüíûõ ïî÷â a = 34,7, b =0,20 ïðè R = 0,79.
Ðåçóëüòàòû àíàëèçà öèêëè÷íîñòè âðåìåííûõ ðÿäîâ ïðîäóêòèâíûõ
âëàãîçàïàñîâ ñ ïîìîùüþ ÑÂÀÍ-äèàãðàìì ïðåäñòàâëåíû íà ðèñóíêå 3.
Àíàëèç ðèñóíêà 3 ïîêàçûâàåò, ÷òî íà ñòàíöèè Ïîëåññêàÿ íà÷èíàÿ
ñ 1981 ãîäà, ïðîñëåæèâàþòñÿ 2 öèêëà ñ ïåðèîäîì 2,5 è 10 ëåò. Ïî
ñòàíöèè Ãîìåëü ñ 1970-õ ïî 1980-å ãîäû îòìå÷àåòñÿ êâàçèäâóõëåòíèé
öèêë. Òàêèì îáðàçîì, öèêëè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà âðåìåííûõ ðÿäîâ ïðî-

Ãîìåëü

1970

1975

1980

1985

Ïîëåññêàÿ

Ðèñ. 3. ÑÂÀÍ-äèàãðàììû âðåìåííûõ ðÿäîâ ïðîäóêòèâíûõ âëàãîçàïàñîâ çà
èíòåðâàë îñðåäíåíèÿ ìàéàâãóñò

Òðàíñôîðìàöèÿ ïðîäóêòèâíûõ âëàãîçàïàñîâ íà òåððèòîðèè...

657

äóêòèâíîé âëàãè ìåíÿåòñÿ âî âðåìåíè è ïðîñòðàíñòâå, ÷òî ãîâîðèò î
áîëüøîé ðîëè ìåñòíûõ ôàêòîðîâ â ôîðìèðîâàíèè èçìåí÷èâîñòè
âëàãîçàïàñîâ ïî÷âû. Â äîïîëíåíèå ê ïðîâåäåííîìó èññëåäîâàíèþ
âðåìåííûõ ðÿäîâ ïðîäóêòèâíûõ âëàãîçàïàñîâ âûïîëíåí àíàëèç
ðàñïðåäåëåíèÿ ïàðàìåòðîâ õàîòèçàöèè ýòèõ ðÿäîâ. Ðåçóëüòàòû àíàëèçà
ïðåäñòàâëåíû íà ðèñóíêå 4 â âèäå ñïåêòðàëüíîé ëèíèè.
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Ðèñ. 4. Ðàñïðåäåëåíèå ïàðàìåòðîâ õàîòèçàöèè âðåìåííûõ ðÿäîâ ïðîäóêòèâíûõ
âëàãîçàïàñîâ ìèíåðàëüíûõ ïî÷â çà èíòåðâàë îñðåäíåíèÿ ìàéàãóñò

Ïàðàìåòð õàîòèçàöèè ïðîäóêòèâíûõ âëàãîçàïàñîâ ìåòåîñòàíöèè
Ãîìåëü êîëåáëåòñÿ îò 0 äî 0,8, ïðè÷åì â ïîñëåäíèå ãîäû îí óìåíüøèëñÿ
äî 0,5. Íà ìåòåîñòàíöèè Ïîëåññêàÿ ñ íà÷àëà 70-õ ïðîèçîøëî ðåçêîå
óâåëè÷åíèå ïàðàìåòðà õàîòèçàöèè äî 0,83, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î
íåñòàáèëüíûõ êîëåáàíèÿõ ïî÷âåííûõ âëàãîçàïàñîâ.
Âðåìåííîé õîä êîëåáàíèé ïðîäóêòèâíûõ âëàãîçàïàñîâ îòñëåæèâàëñÿ
ñ ïîìîùüþ õðîíîëîãè÷åñêèõ ãðàôèêîâ è ðàçíîñòíûõ èíòåãðàëüíûõ
êðèâûõ. Àíàëèç äåêàäíûõ âåëè÷èí ïðîäóêòèâíûõ âëàãîçàïàñîâ ïî
ìåòåîñòàíöèÿì Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ ñâèäåòåëüñòâóåò î íàëè÷èè â
ìíîãîëåòíåì õîäå ýòèõ çíà÷åíèé ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìûõ íà 95%-íîì
óðîâíå ëèíåéíûõ òðåíäîâ. Íà (ðèñ. 5) ïðèâåäåí õðîíîëîãè÷åñêèé õîä è
ëèíåéíûé òðåíä âåëè÷èí ïðîäóêòèâíûõ âëàãîçàïàñîâ çà âåãåòàöèîííûé
ïåðèîä ïî íåêîòîðûì ìåòåîñòàíöèÿì Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ.
Êîëè÷åñòâåííàÿ îöåíêà èçìåíåíèÿ âðåìåííûõ ðÿäîâ ïðîäóêòèâíûõ
âëàãîçàïàñîâ îñóùåñòâëÿëàñü ñ ïîìîùüþ ãðàäèåíòîâ ëèíåéíûõ òðåíäîâ,
ãðàäèåíòà èçìåíåíèÿ ìåñÿ÷íûõ âåëè÷èí ïðåäñòàâëåííûõ â òàáëèöå, à
äëÿ âåãåòàöèîííîãî ïåðèîäà ïîñòðîåíà êàðòà (ðèñ. 6).
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ õàðàêòåðà èçìåíåíèÿ ïðîäóêòèâíûõ âëàãîçàïàñîâ ïîêàçàëè, ÷òî íà áîëüøèíñòâå ïóíêòîâ ïðåîáëàäàþò
òåíäåíöèè ê óâåëè÷åíèþ ïðîäóêòèâíûõ âëàãîçàïàñîâ â öåëîì çà âåãåòàöèîííûé ïåðèîä. Àíàëîãè÷íàÿ êàðòèíà íàáëþäàåòñÿ è çà âíóòðèâå-
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Ðèñ. 5. Ìíîãîëåòíèå èçìåíåíèÿ ïðîäóêòèâíûõ âëàãîçàïàñîâ ìèíåðàëüíûõ ïî÷â
çà âåãåòàöèîííûé ïåðèîä

ãåòàöèîííûå ïåðèîäû. Òåíäåíöèÿ ê óâåëè÷åíèþ ñâÿçàíà, âåðîÿòíî, ñ
óìåíüøåíèåì ñóììàðíîãî èñïàðåíèÿ, êîòîðîå, â ñâîþ î÷åðåäü, âûçâàíî çíà÷èòåëüíûì óìåíüøåíèåì ñêîðîñòè âåòðà.

Ðèñ. 6. Ãðàäèåíòû èçìåíåíèÿ âåëè÷èí ïðîäóêòèâíûõ âëàãîçàïàñîâ çà ïåðèîä
ìàéàâãóñò 050 ñì ñëîÿ
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Òàá. 1. Ãðàäèåíòû (a, ìì/10 ëåò) èçìåíåíèÿ ïðîäóêòèâíûõ âëàãîçàïàñîâ
è êîýôôèöèåíòû êîððåëÿöèè ëèíåéíûõ òðåíäîâ (r) ïî ìåòåîñòàíöèÿì Áåëàðóñè
Ïðèìå÷àíèå. Âûäåëåíû ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìûå êîýôôèöèåíòû êîððåëÿöèè.
Ñòàíöèÿ

îêòÿáðü

ñåíòÿáðü

àâãóñò

èþëü

èþíü

ìàé

àïðåëü

Ìåñÿö Äåêàäà

Æëîáèí
a

r

Ïðóæàíû
a

r

Âûñîêîå
a

r

Ãîìåëü
a

r

Ïîëåññêàÿ Âàñèëåâè÷è
a

r

a

r

Áðåñò
a

r

Ïèíñê
a

r

Ëåëü÷èöû
a

r

1

15,56 0,58 -26,67-0,03 7,52 0,32 1,21 0,43 17,92 0,54 -8,39 -0,39 4,92 0,29 3,5

2

13,97 0,59 -0,56 -0,13 9,42 0,38 7,06 0,20 12,06 0,62 -6,57 -0,35 -1,29 -0,07 7,06 -0,02 6,88 0,33

3

11,44 0,49 -2,06 0,20 11,75 0,52 4,81 0,18 15,75 0,63 -5,36 -0,30 -2,35 -0,14 -0,54 -0,05 6,5

1

12,78 0,61 23,81 -0,11 7,96 0,38 -3,26 -0,14 15,98 0,34 -4,96 -0,26 -1,18 -0,09 -1,01 -0,10 5,56 0,31

2

11,76 0,55 -1,74 0,03 6,71 0,31 5,32 0,23 12,39 0,30 -2,1 -0,10 -1,5 -0,10 -1,92 -0,07 7,13 0,36

3

8,95 0,40 0,47 0,10 7,11 0,28 1,74 0,06 11,33 0,28 2,1

1

7,53 0,28 1,89 -0,09 6,71 0,27 -0,36 -0,01 14,34 0,43 -4,83 -0,28 0,64 0,04 4,14 0,14 6,8

2

10,79 0,46 -1,79 -0,08 3,35 0,13 6,29 0,26 12,58 0,32 2,22 0,12 3,4

3

11,56 0,49 -1,81 -0,04 12,2 0,44 8,59 0,35 17,47 0,46 6,89 0,34 5,79 0,31 1,36 0,18 9,25 0,51

1

5,53 0,22 -0,91 0,01 5,62 0,21 -0,99 -0,04 14,05 0,37 5,63 0,25 9,36 0,44 5,92 0,18 9,12 0,48

2

7,64 0,27 0,17 -0,04 6,36 0,23 -0,46 -0,01 17,4 0,46 5,61 0,27 8,03 0,39 5,61 0,17 13,37 0,53

3

5,79 0,20 -1,05 0,09 8,62 0,28 -1,04 -0,05 2,05 0,54 3,65 0,20 5,45 0,23 6,41 0,13 15,79 0,66

1

7,13 0,26 2,54 -0,22 6,39 0,25 4,05 0,13 17,89 0,44 0,01 0,00 -0,28 -0,01 5,1 -0,03 12,14 0,49

2

6,72 0,27 -5,33 -0,10 12,84 0,47 1,78 0,45 17,84 0,42 0,3

3

2,26 0,09 -2,36 -0,06 11,96 0,42 1,36 0,45 12,72 0,35 4,24 0,28 0,81 0,03 -1,09 -0,08 2,73 0,15

1

3,23 0,14 -1,33 -0,06 11,98 0,40 10,64 0,33 18,17 0,43 6,68 0,30 5,39 0,21

2

3,44 0,15 -3,76 0,28 15,37 0,48 15,1 0,40 21,47 0,45 6,07 0,26 4,48 0,20 3,56 0,19 8,95 0,39

3

6,08 0,29 6,4 0,00 11,27 0,40 7,21 0,22 19,73 0,41 0,54 0,02 0,75 0,04 6,2

1

7,57 0,47 0,02 -0,14 9,03 0,30 7,83 0,27 16,84 0,57 3,97 0,22 -0,3 -0,01 9,39 -0,09 8,3

2

9,21 0,63 -3,08 -0,22 4,35 0,18 13,76 0,45 17,69 0,46 3,83 0,26 -0,36 -0,02 -2,89 0,08 5,72 0,22

3

4,49 0,22 -4,29 -0,26 4,86 0,23 10,66 0,47 17,68 0,54 -0,12 -0,01 1,5

Âåãåòàöèîííû
é ïåðèîä

0,21 9,05 0,37

0,33

0,12 -2,93 -0,17 -1,47 0,18 6,54 0,34
0,37

0,17 3,62 0,04 8,18 0,38

0,01 -0,25 -0,01 -1,02 -0,04 12,4 0,53

-2

0,09 2,4

0,14 2,34 0,12

0,28 7,72 0,45
0,43

0,01 7,53 0,36

7,88 0,46 -0,16 -0,01 8,16 0,48 3,71 0,20 15,32 0,45 3,47 0,25 2,87 0,25 1,43 0,06 8,21 0,53

Àíàëèç òàáëèöû 1 ïîêàçûâàåò, ÷òî ïîëîæèòåëüíûå òðåíäû íàáëþäàþòñÿ íà ñòàíöèÿõ: Æëîáèí, Âûñîêîå, Ïîëåññêàÿ, Ëåëü÷èöû. Îíè
íàèáîëåå ÿðêî âûäåëÿþòñÿ â òðåòüåé äåêàäå èþíÿ, êîãäà ïî áîëüøèíñòâó ìåòåîñòàíöèé èìååò ìåñòî ïîëîæèòåëüíûé ãðàäèåíò èçìåíåíèÿ ïðîäóêòèâíûõ âëàãîçàïàñîâ 50 ñì ñëîÿ ìèíåðàëüíûõ ïî÷â.
Ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ õàðàêòåðà (ïðè÷èí) èçìåíåíèé ïðîäóêòèâíûõ
âëàãîçàïàñîâ ïî÷â èçó÷àëàñü ñâÿçü ìåæäó ãðàäèåíòàì èçìåíåíèÿ ïðîäóêòèâíûõ âëàãîçàïàñîâ è ñðåäíåìíîãîëåòíèì çíà÷åíèåì ïðîäóêòèâíûõ
âëàãîçàïàñîâ. Ïîëó÷åíà ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìàÿ ëèíåéíàÿ ñâÿçü (r =-0,55):
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α = −0,0069 ⋅ W + 0,7587

(5)

Îáðàòíàÿ ñâÿçü ìåæäó âåëè÷èíîé ñðåäíåìíîãîëåòíèõ ïðîäóêòèâíûõ
âëàãîçàïàñîâ è èçìåíåíèÿìè ýòèõ âëàãîçàïàñîâ â ìíîãîëåòíåì ðàçðåçå,
îáóñëîâëåíà ãðàíóëîìåòðè÷åñêèì ñîñòàâîì ïî÷â, ò.å. ÷åì òÿæåëåå ïî
ìåõàíè÷åñêîìó ñîñòàâó ïî÷âû, òåì ìåíüøå èçìåíèëèñü ïðîäóêòèâíûå
âëàãîçàïàñû. Âûÿâëåííûå òåíäåíöèè èçìåíåíèÿ ïðîäóêòèâíûõ âëàãîçàïàñîâ íà ëåãêèõ ïî÷âàõ ñâÿçàíû ñ óìåíüøåíèåì èñïàðåíèÿ è èçìåíåíèåì ñêîðîñòè âåòðà.
Äëÿ âûÿâëåíèÿ èçìåíåíèÿ ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííîé ñòðóêòóðû
ïðîäóêòèâíûõ âëàãîçàïàñîâ èìåþùèåñÿ âðåìåííûå ðÿäû íàáëþäåíèé
çà âëàãîçàïàñàìè 50 ñì ñëîÿ ïî÷âû ðàçáèòû íà äâà ïåðèîäà: ñ íà÷àëà
íàáëþäåíèé äî 1980 ã. è ñ 1981 ã. äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè. Ïðè ýòîì,
âûáðàêîâûâàëèñü ìåòåîñòàíöèè ñ ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ íàáëþäåíèé
ìåíåå 15 ëåò õîòÿ áû çà îäèí èç ïåðèîäîâ. Ïîñëå âûáðàêîâêè îïðåäåëåíû îòíîñèòåëüíûå èçìåíåíèÿ ïî÷âåííûõ âëàãîçàïàñîâ êàê k1 = (Wcp2
Wcp1)/Wcp, ãäå Wcp1 è Wcp2  ñðåäíèå çíà÷åíèÿ ïðîäóêòèâíûõ âëàãîçàïàñîâ; Wcp  ñðåäíåå çíà÷åíèå âëàãîçàïàñîâ çà ïåðèîä íàáëþäåíèé.
Ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìûå ðàçëè÷èÿ â èçìåíåíèÿõ âëàæíîñòè ïî÷âû
çà âåãåòàöèîííûé ïåðèîä ñ 1960 äî 1980 ãã. è ïîñëå 1981 äî 2001 ãã.
íàáëþäàþòñÿ íà ñëåäóþùèõ ñòàíöèÿõ: Áàðàíîâè÷è, Áîáðóéñê, Âîëêîâûñê, Âåðõíåäâèíñê, Ãðîäíî, Æëîáèí, Ëåëü÷èöû, Ìèíñê, Ìàðüèíà
Ãîðêà, Ïîëåññêàÿ, ãäå àáñîëþòíàÿ ðàçíèöà â ïðîäóêòèâíûõ âëàãîçàïàñàõ ñîñòàâèëà áîëåå 15% (ðèñ. 7).
Àíàëèç èçìåíåíèÿ ïðîäóêòèâíûõ âëàãîçàïàñîâ ïîêàçûâàåò, ÷òî îñíîâíûå èçìåíåíèÿ ïðîèñõîäèëè â öåíòðàëüíîé ÷àñòè Ïîëåñüÿ, ãäå

Ðèñ. 7. Ïðîñòðàíñòâåííàÿ ñòðóêòóðà èçìåíåíèÿ ïðîäóêòèâíûõ âëàãîçàïàñîâ
ìèíåðàëüíûõ ïî÷â Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ äëÿ äâóõ ïåðèîäîâ âðåìåíè (1960
1980, 19812001 ãã.) ñëîé 050 ñì
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îòìå÷àëñÿ çíà÷èòåëüíûé ðîñò âëàãîçàïàñîâ ïî÷â. Â öåíòðàëüíîì Ïîëåñüå (Æèòêîâè÷è, Ãàíöåâè÷è) íàáëþäàëîñü ïåðåóâëàæíåíèå ïî÷â.
Âûïîëíåííûé àíàëèç ïðîäóêòèâíûõ âëàãîçàïàñîâ ìèíåðàëüíûõ ïî÷â
ïîçâîëèë óñòàíîâèòü ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííûå çàêîíîìåðíîñòè èçìåíåíèÿ âëàãîçàïàñîâ ïî÷â Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ çà ïîñëåäíåèå 3-4
äåñÿòèëåòèÿ è îïèñàòü èõ ñ ïîìîùüþ ðàçëè÷íûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ ïðèåìîâ è ìåòîäîâ.
Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû íå òîëüêî ïðè
ðàçðàáîòêå ïëàíîâ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ñîñòàâëåíèÿ âîäíûõ
è âîäîõîçÿéñòâåííûõ áàëàíñîâ, íî è ïðè ìîäåëèðîâàíèè ðàçâèòèÿ
ðàçëè÷íûõ ýêîñèñòåì.
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Zmiany dyspozycyjnych zasobów wodnych
na obszarze Polesia Bia³oruskiego
S£OWA KLUCZOWE: w³aciwoci gleb, uwilgotnienie, zasoby wodne, Polesie
Bia³oruskie.
STRESZCZENIE: Artyku³ przedstawia analizê zasobów wodnych 50 cm warstwy gleby na obszarze Polesia Bia³oruskiego w wieloleciu 19602001. Wyniki zaprezentowano na mapach, na postawie których okrelono przestrzenn¹ i czasow¹ zmiennoæ zasobów wodnych. Ilociow¹ ocenê zmian serii czasowych przeprowadzono za pomoc¹ gradientów trendów liniowych. Wyniki
badañ pozwoli³y na okrelenie zale¿noci zmian zasobów wodnych na obszarze Bia³orusi w ostatnich 34 dekadach oraz opisanie ich za pomoc¹ metod
statystycznych.
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Èçìåíåíèå ãèäðîõèìè÷åñêîãî ðåæèìà ìàëûõ
ðåê Ïîëåñüÿ íà ïðèìåðå ðåêè Ìóõàâåö
Changes of hydrochemical regime of the small rivers of the Polesie region exemplified on the
Muhavetz river

ABSTRACT: Paper presents results of researches of hydrochemical regime
of small rivers and its changes for the period 19942005. Statistically
significant changes of the Muhavetz river regime were caused by natural,
mainly climatic, changes of hydrological cycle.
KEY WORDS: water quality, changes of hydrochemical regime, small river,
Polesie region.

Ââåäåíèå
Ïîä âîçäåéñòâèåì ïðèðîäíûõ è àíòðîïîãåííûõ ôàêòîðîâ ïðîèñõîäÿò
èçìåíåíèÿ ãèäðîõèìè÷åñêîãî ðåæèìà ðåê è çà÷àñòóþ íå â ëó÷øóþ
ñòîðîíó. Ýòîò ïðîöåññ, ïî ìåðå ðîñòà ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ãîðîäîâ è èíòåíñèôèêàöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, áóäåò íàðàñòàòü. Ðåêà
Ìóõàâåö íå ÿâëÿåòñÿ èñêëþ÷åíèåì, êàðòèíà óñóãóáëÿåòñÿ òåì, ÷òî
îíà ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ïðèòîêîì òðàíñãðàíè÷íîé ðåêè Çàïàäíûé Áóã
è âî ìíîãîì îïðåäåëÿåò åãî ãèäðîõèìè÷åñêèé ðåæèì. Ïîýòîìó óõóäøåíèå êà÷åñòâà ïîâåðõíîñòíûõ âîä ìîæåò íå òîëüêî íåãàòèâíî âëèÿòü
íà ðå÷íóþ ýêîñèñòåìó, ýôôåêòèâíîñòü ïðîèçâîäñòâà, íî è ñòàòü ïðè÷èíîé êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé ìåæäó ãîñóäàðñòâàìè. Ïîýòîìó íåîáõîäèìà ñîâðåìåííàÿ îöåíêà êà÷åñòâà ïîâåðõíîñòíûõ âîä è ïðîãíîç èçìåíåíèÿ ãèäðîõèìè÷åñêîãî ðåæèìà ðåê.
Öåëüþ íàñòîÿùåé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ àíàëèç êà÷åñòâà ïîâåðõíîñòíûõ
âîä ð. Ìóõàâåö è îïðåäåëåíèå òðàíñôîðìàöèè ãèäðîõèìè÷åñêîãî ðåæèìà.
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Èñõîäíûå äàííûå è ìåòîäèêà èññëåäîâàíèé
Ðåêà Ìóõàâåö, ÿâëÿÿñü íàèáîëåå êðóïíûì ïðàâîáåðåæíûì ïðèòîêîì
ð. Çàïàäíûé Áóã, ðàñïîëîæåíà íà çàïàäå Áðåñòñêîé îáëàñòè â âåðõîâüå
Ïðèáóæñêîé ðàâíèíû è ÿâëÿåòñÿ òèïè÷íîé äëÿ Áåëîðóññêîãî Ïîëåñüÿ.
Ïëîùàäü âîäîñáîðà ñîñòàâëÿåò 6600 êì2. Ñðåäíåãîäîâîé ðàñõîä ð. Ìóõàâåö â óñòüå ñîñòàâëÿåò 34,9 ì3c-1.
Â èññëåäîâàíèè èñïîëüçîâàëèñü îôèöèàëüíûå äàííûå Ãîñóäàðñòâåííîãî âîäíîãî êàäàñòðà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü çà ïåðèîä ñ 1994 ïî 2005 ã.,
à èìåííî ïîêàçàòåëè: ñîäåðæàíèå â âîäå ðàñòâîðåííîãî êèñëîðîäà,
íèêåëÿ, íåôòåïðîäóêòîâ, æåëåçà, ìåäè, öèíêà, ôîñôàòîâ, àçîòà íèòðèòíîãî, àçîòà àììîíèéíîãî, ñèíòåòè÷åñêèå ïîâåðõíîñòíî-àêòèâíûå
âåùåñòâà (ÑÏÀÂ), èíäåêñ çàãðÿçíåíèÿ, áèîõèìè÷åñêîå ïîòðåáëåíèå
êèñëîðîäà çà 5 ñóòîê (ÁÏÊ5).
Îñíîâíûì ñòàíäàðòîì êà÷åñòâà ðå÷íûõ âîä â Áåëàðóñè ÿâëÿåòñÿ
ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ êîíöåíòðàöèÿ õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ (ÏÄÊ), óñòàíàâëèâàåìàÿ äëÿ âîäíûõ îáúåêòîâ ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ. Îöåíêà
êà÷åñòâà âîäû ïðè ýòîì ïðîèçâîäèòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì èíòåãðàëüíîãî
ïîêàçàòåëÿ  èíäåêñà çàãðÿçíåíèÿ âîäû (ÈÇÂ), ïðè ïîìîùè êîòîðîãî
èäåíòèôèöèðóþòñÿ 7 ðàçëè÷íûõ ñòåïåíåé çàãðÿçíåíèÿ ïîâåðõíîñòíûõ
âîä.
Âåëè÷èíà êðèòåðèÿ ÈÇÂ íîðìèðîâàíà, è ýòà íîðìà ÿâëÿåòñÿ ýêñïåðòíîé îöåíêîé; â çàâèñèìîñòè îò âåëè÷èíû ÈÇÂ ó÷àñòêè âîäíûõ
îáúåêòîâ ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà êëàññû (òàá. 1). Äàííàÿ ñèñòåìà îöåíêè
êà÷åñòâà âîäû ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííîé èç-çà åå îòíîñèòåëüíîé ïðîñòîòû, íåñìîòðÿ íà î÷åâèäíûå íåäîñòàòêè.
Òàá. 1. Êëàññû êà÷åñòâà âîä â çàâèñèìîñòè îò çíà÷åíèÿ èíäåêñà çàãðÿçíåíèÿ âîä
Îöåíêà êà÷åñòâà âîäû
Î÷åíü ÷èñòûå
×èñòûå
Óìåðåííî çàãðÿçíåííûå
Çàãðÿçíåííûå
Ãðÿçíàÿ
Î÷åíü ãðÿçíàÿ
×ðåçâû÷àéíî ãðÿçíàÿ

Çíà÷åíèå ÈÇÂ
äî 0,2
0,2  1,0
1,0  2,0
2,0  4,0
4,0  6,0
6,0  10,0
>10,0

Êëàññû âîä
1
2
3
4
5
6
7

Äëÿ îöåíêè òðàíñôîðìàöèè ãèäðîõèìè÷åñêîãî ðåæèìà ðåê èñïîëüçîâàëèñü ëèíåéíûå òðåíäû, ñòàòèñòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü êîòîðûõ îïðåäåëÿëàñü êîýôôèöèåíòàìè êîððåëÿöèè. Îöåíêà èçìåíåíèÿ âðåìåííûõ
ðÿäîâ îñóùåñòâëÿëàñü ãðàäèåíòîì èçìåíåíèÿ (a), ò.å. âåëè÷èíîé,
÷èñëåííî ðàâíîé êîýôôèöèåíòó ðåãðåññèè (a), óìíîæåííîìó íà 10 ëåò
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(a=à×10 ëåò). Çíà÷èìîñòü êîýôôèöèåíòà êîððåëÿöèè îöåíèâàëàñü íà
5%-îì óðîâíå (rêð=0,576).
Îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ
Êà÷åñòâî ïîâåðõíîñòíûõ âîä ð. Ìóõàâåö â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ
ôîðìèðóåòñÿ ïîä âîçäåéñòâèåì ïðèðîäíûõ è àíòðîïîãåííûõ ôàêòîðîâ.
Ïî äàííûì èíñòèòóòà «Ïîëåñüåãèïðîâîäõîç», ïîâåðõíîñòíûå âîäû ð.
Ìóõàâåö ïî õèìè÷åñêîìó ñîñòàâó îòíîñÿòñÿ ê ãèäðîêàðáîíàòíîìó êëàññó ñ ïðåîáëàäàíèåì â ñîëåâîì ñîñòàâå èîíîâ êàëüöèÿ (Ca2+). Âîäà õàðàêòåðèçóåòñÿ êàê ìÿãêàÿ, â îòäåëüíûå ñåçîíû  óìåðåííî æåñòêàÿ,
ñðåäíåé ìèíåðàëèçàöèè. Ñðåäíèå çíà÷åíèÿ îñíîâíûõ áèîãåííûõ ýëåìåíòîâ äëÿ ðàçëè÷íûõ ñåçîíîâ ïîìåùåíû â òàá. 2.
Òàá. 2. Ñîäåðæàíèå îñíîâíûõ áèîãåííûõ ýëåìåíòîâ â ð. Ìóõàâåö, ìã·äì-3
Ýëåìåíòû
NO3NH4+
PO43Na++K+

ìàêñ.
1,50
0,42
0,23
17,5

âåñíà
ìèí. ñðåäí.
0,00
0,46
0,15
0,26
0,05
0,14
1,6
5,0

Ñåçîíû
ëåòî-îñåíü
ìàêñ. ìèí. ñðåä.
2,80 0,00 0,38
0,42 0,04 0,21
1,43 0,05 0,43
30,0
1,6
5,8

ìàêñ.
1,00
0,39
1,40
7,5

çèìà
ìèí. ñðåäí.
0,00
0,37
0,05
0,23
0,05
0,35
1,0
4,0

Ãîä
ìàêñ.
2,80
0,42
1,43
30,0

ìèí.
0,00
0,04
0,5
1,0

ñðåäí.
0,40
4,9

Õàðàêòåðèñòèêà ñîñòîÿíèÿ ïîâåðõíîñòíûõ âîä ïî ãèäðîáèîëîãè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì çà 2005 ã. ïðèâåäåíà â òàá. 3 (Ãîñóäàðñòâåííûé
2006).
Ïî ñòåïåíè çàãðÿçíåííîñòè ïîâåðõíîñòíûõ âîä è äîííûõ îòëîæåíèé
â 2005 ã. Ìóõàâåö ñîîòâåòñòâóåò IIIII (÷èñòûå, óìåðåííî-çàãðÿçíåííûå
êëàññó êà÷åñòâà (Ãîñóäàðñòâåííûé 2006). Ïî äàííûì Áðåñòñêîãî îáëàñòíîãî êîìèòåòà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû,
ïîâåðõíîñòíûå âîäû ð. Ìóõàâåö çàãðÿçíåíû â îñíîâíîì ëåãêî îêèñëÿåìûìè îðãàíè÷åñêèìè âåùåñòâàìè, ñîåäèíåíèÿìè àçîòà è ôîñôîðà,
òÿæåëûìè ìåòàëëàìè è íåôòåïðîäóêòàìè, à òàêæå ñîåäèíåíèÿìè ìåäè, öèíêà, ñîäåðæàíèå êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò ñîîòâåòñòâåííî 0,002
0,009 ìã/äì3 è 0,010,023 ìã/äì3.
Àíòðîïîãåííàÿ íàãðóçêà ñî ñòîðîíû âîäîïîòðåáèòåëåé îïðåäåëÿåòñÿ
â öåëîì äâóìÿ ðàçíîíàïðàâëåííûìè ïðîöåññàìè. Ïåðâûé  ñíèæåíèå
îáúåìà ïðîèçâîäñòâà è, ñëåäîâàòåëüíî, îáðàçóþùåãîñÿ êîëè÷åñòâà
çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ. Âòîðîé  ñíèæåíèå ýôôåêòèâíîñòè äåéñòâèÿ
âîäîîõðàííûõ ìåðîïðèÿòèé, â ÷àñòíîñòè î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä. Ñîïî-
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Òàá. 3. Çíà÷åíèÿ âåëè÷èí èíäåêñà ñàïðîáíîñòè, áèîòè÷åñêîãî èíäåêñà è êëàññà
÷èñòîòû íà ñòàöèîíàðíûõ ñòâîðàõ ð. Ìóõàâåö â 2005 ã.
Íàñåëåííûé ïóíêò, ñòâîð
ã. Êîáðèí
ã. Êîáðèí
ã. Áðåñò
ã. Áðåñò

1,8 êì âûøå
1,7 êì íèæå
0,8 êì âûøå
â ÷åðòå ãîðîäà

Èíäåêñ ñàïðîáíîñòè ïî Ïàíòëå
è Áóêêó
ôèòîïëàíêòîí
çîîïëàíêòîí
2,19
1,53
1,89
1,66
1,68
1,52
1,80
1,58

Áèîòèïè÷åñêèé
èíäåêñ
çîîáåíòîñ
68
47
39
37

Êëàññ
÷èñòîòû
II  III
III
III
III

ñòàâëåíèå êîíöåíòðàöèé çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â ïðèðîäíûõ è ñòî÷íûõ âîäàõ óêàçûâàåò íà òî, ÷òî êà÷åñòâî ñòî÷íûõ âîä ãîðàçäî õóæå
êà÷åñòâà ïðèðîäíûõ âîä, ò. å. ñîñðåäîòî÷åííûå èñòî÷íèêè çàãðÿçíåíèÿ
ïðîäîëæàþò îñòàâàòüñÿ ñóùåñòâåííûì ýëåìåíòîì óõóäøåíèÿ êà÷åñòâà
âîäíîé ñðåäû. Âêëþ÷åíèå â ñîñòàâ ïðèðîäíûõ âîä íå ñâîéñòâåííûõ
èì âåùåñòâ, ñîåäèíåíèé è ýëåìåíòîâ ðàçëè÷íîãî òåõíîãåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ ñîïðîâîæäàåòñÿ ïðîöåññîì çàãðÿçíåíèÿ âîäû, êîòîðûé îáóñëîâëåí, êàê ïðàâèëî, ñáðîñîì ñòî÷íûõ âîä â ðå÷íóþ ñåòü. Îñíîâíûå
îáúåìû ñòî÷íûõ âîä îáðàçóþòñÿ â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà, ìåíüøå â ïðîìûøëåííîñòè è ñåëüñêîì õîçÿéñòâå. Ñîâðåìåííûå ñèñòåìû è ñõåìû êàíàëèçàöèè ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé ïðåäóñìàòðèâàþò, êàê ïðàâèëî, ñîâìåñòíóþ î÷èñòêó êîììóíàëüíûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ ñòî÷íûõ âîä íà åäèíûõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèÿõ. Â 2005 ã.
â áàññåéíå Ìóõàâöà ìîùíîñòü ãîðîäñêèõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé ñîñòàâëÿëà 10 ìëí ì3. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ÷åðåç íèõ ïðîøëî òîëüêî 7
ìëí ì3, êà÷åñòâî î÷èñòêè íå âñåãäà äîñòèãàåò íóæíîãî ýôôåêòà (Ãîñóäàðñòâåííûé
2006). Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî íà î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ ìíîãèõ ïðåäïðèÿòèé ïîñòóïàþò ñòî÷íûå âîäû, â êîòîðûõ
êîíöåíòðàöèÿ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ çíà÷èòåëüíî âûøå íîðìàòèâîâ.
Êðîìå òîãî, â îòäåëüíûå ïåðèîäû ãîäà èìåþòñÿ ñëó÷àè ïåðåãðóçêè
î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé ïî îáúåìó ïðèíèìàåìûõ ñòî÷íûõ âîä. Ïîñêîëüêó
èìåþùèåñÿ î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ íå ñïîñîáíû ýôôåêòèâíî âûïîëíÿòü
ñâîè ôóíêöèè, è êàê ñëåäñòâèå ýòîãî ÷àñòü ñòî÷íûõ âîä ñáðàñûâàåòñÿ
íå íîðìàòèâíî ÷èñòûìè, à íåêîòîðàÿ èõ ÷àñòü è âîâñå íåî÷èùåííûìè.
Ïðîâåäåííûé àíàëèç ñáðîñà çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â ñîñòàâå ñòî÷íûõ
âîä çà ìíîãîëåòíèé ïåðèîä (19942005 ãã.) ïîêàçàë, ÷òî åæåãîäíîå
ñíèæåíèå îáúåìîâ âîäîîòâåäåíèÿ íå âñåãäà âëå÷åò çà ñîáîé ñíèæåíèå
êîëè÷åñòâà ñîäåðæàùèõñÿ â íèõ õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ, ïîñòóïàþùèõ
â âîäîòîêè è âîäîåìû (Ãîñóäàðñòâåííûé 2006).
Ñòî÷íûå âîäû ïðåäïðèÿòèé ñîäåðæàò øèðîêèé ñïåêòð çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ: ìàøèíîñòðîèòåëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ  íåîðãàíè÷åñêèå
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ïðèìåñè ñ òîêñè÷åñêèì âîçäåéñòâèåì (ñîëè, îñíîâàíèÿ, òÿæåëûå ìåòàëëû), ïèùåâûå  îðãàíè÷åñêèå âåùåñòâà (ñïèðòû, æèðû, îðãàíè÷åñêèå çàãðÿçíåíèÿ è äðóãèå). Íàðÿäó ñ âíåäðåíèåì ïðîãðåññèâíûõ
òåõíîëîãèé, íàïðàâëåííûõ íà ñíèæåíèå èëè ïðåêðàùåíèå ñáðîñà ñòî÷íûõ âîä, êðàéíå âàæíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî èíòåíñèôèêàöèè î÷èñòêè è
äîî÷èñòêå ñòî÷íûõ âîä, â ïåðâóþ î÷åðåäü îò æåëåçà, àçîòà àììîíèéíîãî, öèíêà, õðîìà, íåôòåïðîäóêòîâ, ìåäè.
Ñ 2000 ã. â ïåðå÷åíü çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ, îïðåäåëÿþùèõ ÈÇÂ,
âêëþ÷åí òîëüêî öèíê. Ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî âûñîêîå ñîäåðæàíèå
â âîäå ðåê æåëåçà è ìàðãàíöà îáóñëîâëåíî, ãëàâíûì îáðàçîì, ïðèðîäíûìè ïðîöåññàìè è íå âûçûâàåò îïàñåíèé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðå÷íûõ ýêîñèñòåì (ðèñ. 1).
3,0

ÈÇÂ
1,7 êì íèæå ã. Êîáðèí

â ÷åðòå ã. Áðåñò

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Ãîäû
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ðèñ. 1. Èçìåíåíèå èíäåêñà çàãðÿçíåííîñòè ðå÷íîé âîäû â ð. Ìóõàâåö

Èñòî÷íèêîì çàãðÿçíåíèÿ âîäû ðåê ÿâëÿåòñÿ ïîâåðõíîñòíûé ñòîê ñ
ãîðîäñêèõ òåððèòîðèé (Êîáðèí, Æàáèíêà, Áðåñò), âîçíèêàþùèé â ïåðèîä äîæäåé, â ïðîöåññå òàÿíèÿ ñíåãà è ïîëèâà óëèö,  â ðåçóëüòàòå
ñìûâà ñ áëàãîóñòðîåííûõ ãîðîäñêèõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ òåððèòîðèé.
Çàãðÿçíåííîñòü ýòèõ ñòîêîâ ñîïîñòàâèìà ñ õîçÿéñòâåííî-áûòîâûìè
ñòî÷íûìè âîäàìè.
Ïîÿâëåíèå ïðîáëåì â îáëàñòè çàãðÿçíåíèÿ ïðèðîäíûõ âîä ñðåäû
ñâÿçàíî òàêæå ñ ïîëèãîíàìè-íàêîïèòåëÿìè. Ïðè ðàçëîæåíèè îòõîäîâ
è ïðîìûâàíèè èõ àòìîñôåðíûìè îñàäêàìè îáðàçóþòñÿ ôèëüòðàòíûå
âîäû. Ðàñïðîñòðàíåíèå çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ çà ïðåäåëû ïîëèãîíîâ
ïðîèñõîäèò çà ñ÷åò ïîâåðõíîñòíîãî ñòîêà, èíôèëüòðàöèè â ãðóíòîâûå
âîäû, âåòðîâîé ýðîçèè, â ðåçóëüòàòå õèìè÷åñêèõ è áèîëîãè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ ìåòàáîëèçìà. Íåñîîòâåòñòâèå îáóñòðîéñòâà è ýêñïëóàòàöèè
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ïîëèãîíîâ íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì óñóãóáëÿåò èõ ýêîëîãè÷åñêóþ
îïàñíîñòü.
Íåôòåïðîäóêòû â âîäå ð. Ìóõàâåö â êîíöå 80-õ ãîäîâ áûëè íàèáîëåå
ðàñïðîñòðàíåííûìè âåùåñòâàìè, çàãðÿçíÿþùèìè ïîâåðõíîñòíûå âîäû.
Êîíöåíòðàöèÿ íåôòåïðîäóêòîâ â ýòîò ïåðèîä â ð. Ìóõàâåö èçìåíÿëàñü
îò 11 äî 76 ÏÄÊ. Â ñðåäíåì çà ïîñëåäíèå äåñÿòü ëåò êîíöåíòðàöèÿ
íåôòåïðîäóêòîâ ñíèçèëàñü â 10 ðàç (òàá. 4).
Òàá. 4. Ñðåäíåãîäîâûå êîíöåíòðàöèè íåôòåïðîäóêòîâ â ð. Ìóõàâåö, ìã/äì3
Ñòâîð 1985 1990 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Êîáðèí 0,79 0,12 0,22 0,16 0,49 0,22 0,13 0,06 0,06 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03
Áðåñò
0,89 0,20 0,32 0,10 0,35 0,17 0,13 0,06 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Ìîùíûì èñòî÷íèêîì çàãðÿçíåíèÿ âîä ÿâëÿåòñÿ ñòîê ñ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé. Ïðèìåíåíèå ñðåäñòâ õèìèçàöèè è áåñïîäñòèëî÷íîãî íàâîçà òàêæå îêàçûâàåò âëèÿíèå íà ñîñòîÿíèå ïî÷âåííîãî ïîêðîâà
è âîäíûõ ðåñóðñîâ.
Îñóøèòåëüíûå ìåëèîðàöèè â ñî÷åòàíèè ñ èíòåíñèâíûì èñïîëüçîâàíèåì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ çåìåëü, âíåñåíèåì çíà÷èòåëüíûõ äîç
óäîáðåíèé óñêîðèëè ïðîöåññ ìåòàìîðôèçàöèè õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà
ïðèðîäíûõ âîä. Â ãðóíòîâûõ âîäàõ ïîÿâëÿþòñÿ çàìåòíûå êîíöåíòðàöèè
íèòðàòîâ, âîçðàñòàåò ñîäåðæàíèå èîíîâ Ñl, N3+ è Ê+. Ñ ãðóíòîâûì è
äðåíàæíûì ñòîêîì ýòè êîìïîíåíòû ïîïàäàþò â ìåëèîðàòèâíûå êàíàëû,
ðåêè è ïðóäû, çàãðÿçíÿÿ èõ è óñêîðÿÿ ïðîöåññû èõ ýâòðîôèêàöèè.
Ïðåîáðàçîâàíèå ãèäðîãðàôè÷åñêîé ñåòè îêàçàëî ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà ãèäðîëîãè÷åñêèé ðåæèì âîäíûõ îáúåêòîâ è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé. Íåãàòèâíûå ÿâëåíèÿ ïðîÿâèëèñü òàêæå â ïîâûøåíèè ìèíåðàëèçàöèè âîä (â 1,52,0 ðàçà), â óâåëè÷åíèè â ïîâåðõíîñòíûõ âîäàõ
ñîäåðæàíèÿ àçîòà è ôîñôîðà. Èçìåíåíèÿ ãèäðîäèíàìè÷åñêèõ óñëîâèé
ïðèâåëî ê ïåðåñòðîéêå ãåîõèìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ (èçìåíÿåòñÿ ãàçîâûé
ñîñòàâ âîä, ìèãðàöèè õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ). Ïðîöåññ îñóøåíèÿ ñîïðîâîæäàåòñÿ ðîñòîì ìèíåðàëèçàöèè (SO2-4 , Ca2+, Mg2+, ðåæå HCO3-).
Ñóëüôàòû  õàðàêòåðíûé êîìïîíåíò ãðóíòîâûõ âîä îñóøåííûõ çåìåëü.
Íàêîïëåíèå â âîäàõ èîíîâ Ca2+, Mg2+ îïðåäåëÿåòñÿ ïðîöåññàìè ðàçðóøåíèÿ îñóøåííîãî òîðôà. Ïðè îñóøåíèè áîëîòíûõ ìàññèâîâ ðåçêîå
ñíèæåíèå óðîâíåé ãðóíòîâûõ âîä âûçâàëî çíà÷èòåëüíûé ðîñò êîíöåíòðàöèè æåëåçà. Â 2000 ã. íàáëþäàëàñü âûñîêàÿ êîíöåíòðàöèÿ â âîäå
áàññåéíà Ìóõàâöà æåëåçà îáùåãî.
Ìàêñèìóì ñîäåðæàíèÿ àçîòà àììîíèéíîãî íàáëþäàëñÿ â 2003 ã.,
îäíàêî â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåëè÷èíà êîíöåíòðàöèé íèæå ÏÄÊ (òàá. 5).
Çàãðÿçíåíèå ðå÷íûõ âîä íèòðèòíûì àçîòîì ïî ñðàâíåíèþ ñ àììîíèé-
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íûì çíà÷èòåëüíî íèæå. Çà ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå ïðîèçîøëî íåêîòîðîå ñíèæåíèå êîíöåíòðàöèé íèòðèòíîãî àçîòà, îäíàêî, íåñìîòðÿ
íà ýòî, ïî-ïðåæíåìó âûøå äîïóñòèìîãî çíà÷åíèÿ íàáëþäàþòñÿ íà ð.
Ìóõàâåö (òàá. 5). Êîíöåíòðàöèÿ àììîíèéíîãî àçîòà â ïîâåðõíîñòíûõ
âîäàõ äîâîëüíî ÷àñòî ïðåâûøàåò ÏÄÊ. Â ð. Ìóõàâåö íà ó÷àñòêå îò
Êîáðèíà äî Áðåñòà ñîäåðæàíèå àçîòà àììîíèéíîãî ñîñòàâëÿåò 1,4
2,3 ÏÄÊ.
Òàá. 5. Ñðåäíåãîäîâûå êîíöåíòðàöèè àçîòà àììîíèéíîãî è àçîòà íèòðèòíîãî â âîäå
ð. Ìóõàâåö, ìã/äì3
Ñòâîð

1985 1990 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Êîáðèí
Áðåñò

0,09 0,25 0,43 0,45 0,17 0,18 0,36 0,86 0,86 0,85 0,81 0,61 1,21 0,84 0,33
0,14 0,31 0,41 0,37 0,19 0,23 0,23 0,75 0,75 0,67 0,58 0,64 1,05 0,58 0,38

Êîáðèí
Áðåñò

0,013 0,011 0,024 0,031 0,026 0,180 0,36 0,021 0,021 0,012 0,019 0,031 0,021 0,021 0,018
0,013 0,033 0,037 0,050 0,014 0,230 0,23 0,02 0,020 0,036 0,031 0,034 0,024 0,018 0,018

Àçîò àììîíèéíûé

Àçîò íèòðèòíûé

Íàëè÷èå â ïîâåðõíîñòíûõ âîäàõ âçâåøåííûõ âåùåñòâ ñâèäåòåëüñòâóåò î å¸ çàãðÿçí¸ííîñòè íåðàñòâîðèìûìè ïðèìåñÿìè â îñíîâíîì
ìèíåðàëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Íà ðèñ. 2 ïðåäñòàâëåíà äèíàìèêà èçìåíåíèÿ ñîäåðæàíèÿ âçâåøåííûõ âåùåñòâ â ð. Ìóõàâåö çà 19942005 ãã.

Êîíöåíòðàöèÿ âçâåøåííûõ
âåùåñòâ, ìã/ë

18

1,7 êì íèæå ã. Êîáðèí

16

â ÷åðòå ã. Áðåñò

14
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Ãîäû

Ðèñ. 2. Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ ñîäåðæàíèÿ âçâåøåííûõ âåùåñòâ â ð. Ìóõàâåö

Ïðèñóòñòâèå â ïîâåðõíîñòíûõ âîäàõ ëåãêîîêèñëÿåìûõ îðãàíè÷åñêèõ
âåùåñòâ èäåíòèôèöèðóåòñÿ âåëè÷èíîé ÁÏÊ5, ôîíîâîå çíà÷åíèå êîòîðîé ñîñòàâëÿåò 1,22,0 ìã/äì3. Íà ðèñ. 3 ïðåäñòàâëåíà äèíàìèêà èçìåíåíèÿ ñîäåðæàíèÿ îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ ïî ÁÏÊ5 â ð. Ìóõàâåö.
Íàáëþäàåòñÿ ñòàáèëüíî íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå ñîñòîÿíèå ïîâåðõíîñòíûõ âîä ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ. Ãëàâíàÿ ïðè÷èíà  íåýôôåêòèâíî ðàáîòàþùèå ñîîðóæåíèÿ áèîëîãè÷åñêîé î÷èñòêè íà ãîðîäñêèõ ñòàíöèÿõ
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àýðàöèè. Ïîïàäàÿ â âîäî¸ì, îðãàíè÷åñêèå âåùåñòâà ïîòðåáëÿþò äëÿ
ñâîåãî îêèñëåíèÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî êèñëîðîäà, â ðåçóëüòàòå ÷åãî
ðåçêî óõóäøàþòñÿ óñëîâèÿ ðàçâèòèÿ ôëîðû è ôàóíû.
Ðàñïðîñòðàíåíèå ëåñíûõ ìàññèâîâ, ÷àñòî çàáîëî÷åííûõ, îêàçûâàåò
ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà ôîðìèðîâàíèå õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà ïîâåðõíîñòíûõ âîä. Íàëè÷èå ëåñîâ ñêàçûâàåòñÿ íà îáùåé ìèíåðàëèçàöèè
âîäû è äðóãèõ ãèäðîõèìè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèêàõ. Â çàëåñåííûõ âîäîñáîðàõ ïîâåðõíîñòíî-ñêëîíîâûå âîäû â ïåðèîä ïîëîâîäüÿ è âûñîêèõ
ëåòíèõ ïàâîäêîâ ñòåêàþò ïî ïîâåðõíîñòè õîðîøî ïðîìûòîé ëåñíîé
ïî÷âû è èõ ìèíåðàëèçàöèÿ îñòàåòñÿ áëèçêîé ê ìèíåðàëèçàöèè ñíåãîâûõ
âîä. Â òî æå âðåìÿ îíè âûùåëà÷èâàþò èç ëåñíîé ïîäñòèëêè è âåðõíåãî
ãîðèçîíòà ïî÷âû ïðîäóêòû ðàçëîæåíèÿ ðàñòèòåëüíûõ è æèâîòíûõ îñòàòêîâ è îáîãàùàþòñÿ îðãàíè÷åñêèìè âåùåñòâàìè ãóìóñîâîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, â ÷àñòíîñòè îðãàíè÷åñêèìè êèñëîòàìè. Ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ â
óâåëè÷åíèè öâåòíîñòè âîäû, ñíèæåíèè âåëè÷èíû ðÍ è îñëàáëåíèè
ñòåïåíè âûðàæåííîñòè ãèäðîêàðáîíàòíîãî õàðàêòåðà âîäû, êîòîðîå
ñâÿçàíî ñ îòíîñèòåëüíûì óâåëè÷åíèåì ñîäåðæàíèÿ èîíîâ SO42+. Â ìåæåííûé ïåðèîä âëèÿíèå îáëåñåííîñòè çàìåòíî îñëàáåâàåò.
4
1,7 êì íèæå ã. Êîáðèí

â ÷åðòå ã. Áðåñò

ÁÏÊ5, ìãÎ 2/äì
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Ðèñ. 3. Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ ñîäåðæàíèÿ îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ â ð. Ìóõàâåö

Ïåðèîäè÷åñêè äåéñòâóþùèì èñòî÷íèêîì çàãðÿçíåíèÿ âîä áèîãåííûìè âåùåñòâàìè ÿâëÿþòñÿ è àòìîñôåðíûå îñàäêè, êîòîðûå â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàãðÿçíåíû. Îñíîâíûìè èñòî÷íèêàìè òðàíñãðàíè÷íîãî çàãðÿçíåíèÿ âîçäóøíîãî áàññåéíà ÿâëÿþòñÿ ñåðíèñòûå ñîåäèíåíèÿ
(Êàäàöêàÿ è äð. 2005).
Òåíäåíöèÿ èçìåíåíèÿ ñðåäíåãîäîâûõ êîíöåíòðàöèé îñíîâíûõ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â âîäå ð. Ìóõàâåö ñ ïîìîùüþ ëèíåéíûõ òðåíäîâ
ïðåäñòàâëåíà íà ðèñ. 4.
Êàê ïîêàçûâàåò àíàëèç òàáë. 6, çíà÷èòåëüíûå óìåíüøåíèÿ ïðîèçîøëè ïî íèêåëþ, öèíêó, íåôòåïðîäóêòàì, ÈÇÂ. Íàìåòèëèñü òåíäåíöèè
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Ðàñòâîðåííûé êèñëîðîä,
ìãÎ2/äì3

à)

Ôîñôàòû, ìã/äì3

0,8
0,4

Íèêåëü, ìã/äì3

0,0

Àçîò íèòðèòíûé, ìã/äì3

Íåôòåïðîäóêòû, ìã/äì3

-0,4
-0,8

Àçîò àììîíèéíûé, ìã/äì3

Èíäåêñ çàãðÿçíåí. âîäû

-1,2

ÁÏÊ-5, ìãÎ2/ë

ÑÏÀÂ, ìã/äì3

Öèíê, ìã/äì3

Æåëåçî, ìã/äì3
Ìåäü, ìã/äì3

á)

Ðàñòâîðåííûé êèñëîðîä,
ìãÎ2/äì3
0,8
Ôîñôàòû, ìã/äì3
Íèêåëü, ìã/äì3
0,4
Àçîò íèòðèòíûé, ìã/äì3

Íåôòåïðîäóêòû, ìã/äì3

0,0
-0,4

Àçîò àììîíèéíûé, ìã/äì3

Èíäåêñ çàãðÿçíåí. âîäû

-0,8

ÁÏÊ-5, ìãÎ2/ë

ÑÏÀÂ, ìã/äì3

Öèíê, ìã/äì3

Æåëåçî, ìã/äì3
Ìåäü, ìã/äì3

Ðèñ. 4. Ãðàäèåíòû èçìåíåíèÿ ñðåäíåãîäîâûõ êîíöåíòðàöèé ïðèîðèòåòíûõ
âåùåñòâ â âîäå ð. Ìóõàâåö: à) 1,7 êì íèæå ã. Êîáðèí; á) â ÷åðòå ã. Áðåñò

ê óìåíüøåíèþ ïî ÁÏÊ5, àçîòó íèòðèòíîìó. Â òîæå âðåìÿ óâåëè÷èëîñü
ñîäåðæàíèå ÑÏÀÂ, ôîñôàòîâ, èìååò ìåñòî íåêîòîðîå óâåëè÷åíèå
ïî æåëåçó, àçîòó àììîíèéíîìó, ðàñòâîðåííîãî êèñëîðîäà.
Çàêëþ÷åíèå
Àíàëèçèðóÿ â öåëîì èçìåíåíèÿ êà÷åñòâà âîäû â ð. Ìóõàâåö â ðåçóëüòàòå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ìîæíî ñäåëàòü ñëåäóþùèå âûâîäû: à) íàìåòèëàñü òåíäåíöèÿ óìåíüøåíèÿ êîëè÷åñòâà ñáðàñûâàåìûõ
ñòî÷íûõ âîä â ð. Ìóõàâåö; á) â âîäàõ ýòîé ðåêè óâåëè÷èëèñü êîíöåíòðàöèè çàãðÿçíåíèé ïî òàêèì ïîêàçàòåëÿì, êàê ÁÏÊ5, àçîò àììîíèéíûé, ôîñôàòû, âçâåøåííûå âåùåñòâà; â) îñíîâíîé ïðè÷èíîé äåñòàáèëèçàöèè ìåæäó àíòðîïîãåííîé íàãðóçêîé íà ð. Ìóõàâåö è åãî ñàìîî÷èùàþùåé ñïîñîáíîñòüþ ÿâëÿþòñÿ íåäîñòàòî÷íî î÷èùåííûå ñòî÷íûå
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Ôîñôàòû,
ìã/äì3

Àçîò
íèòðèòíûé,
ìã/äì3

Àçîò
àììîíèéíûé,
ìã/äì3

-0,005 -0,27 -0,825 0,028
0,80 -0,70 -0,66 0,68

0,329
0,44

0,002 -0,015 -0,01
0,43 -0,79 -0,01

0,457 -0,064 0,066
0,51 -0,24 0,68

Áðåñò

0,79
0,41

-0,001 -0,17 -0,493 0,040
-0,36 -0,66 -0,59 0,71

0,312 -0,002 -0,006 -0,48
0,46 -0,39 -0,37 -0,45

0,385 -0,041 0,049
0,55 -0,24 0,74

ÁÏÊ5,
ìãÎ2/ë

Ìåäü,
ìã/äì3

0,62
0,41

Öèíê,
ìã/äì3

Æåëåçî,
ìã/äì3

Êîáðèí

Ñòâîð

Íèêåëü,
ìã/äì3

ÑÏÀÂ,
ìã/äì3

Èíäåêñ
çàãðÿçíåíèÿ
âîäû

Íåôòåïðîäóêòû,
ìã/äì3

Ðàñòâîðåííûé
êèñëîðîä,
ìãÎ2/äì3

Òàá. 6. Ãðàäèåíòû èçìåíåíèÿ ñðåäíåãîäîâûõ êîíöåíòðàöèé îñíîâíûõ çàãðÿçíÿþùèõ
âåùåñòâ â âîäå ð. Ìóõàâåö

Ïðèìå÷àíèå. Â ÷èñëèòåëå ïðèâåäåíû ãðàäèåíòû a ìã/äì3/10ëåò, â çíàìåíàòåëå 
êîýôôèöèåíòû êîððåëÿöèè. Âûäåëåíû ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìûå ïàðàìåòðû.

âîäû, ïîñòóïàþùèå â ðåêè: õîçÿéñòâåííî-áûòîâûå, ïðîèçâîäñòâåííûå,
äîæäåâûå; ã) èíòåíñèôèêàöèÿ ðàáîòû êîììóíàëüíûõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé, ñòðîèòåëüñòâî ëîêàëüíûõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé íà ïðåäïðèÿòèÿõ ÀÏÊ, î÷èñòêà äîæäåâîãî ñòîêà  ãëàâíûå ïðèîðèòåòíûå
íàïðàâëåíèÿ â ðåøåíèè ïðîáëåìû ñòàáèëèçàöèè êà÷åñòâà âîäû âñåõ
âîäî¸ìîâ, â ò. ÷. ð. Ìóõàâåö.
Ïðîöåññ çàãðÿçíåíèÿ âîäíûõ îáúåêòîâ ïðèîñòàíîâèëñÿ, è íàìåòèëèñü
ïîçèòèâíûå òåíäåíöèè â ýêîëîãè÷åñêîì ñîñòîÿíèè áàññåéíà ð. Ìóõàâåö.
Â ñåðåäèíå 90-õ ãã. ïî êîìïëåêñíîé îöåíêå êà÷åñòâà ïîâåðõíîñòíûõ
âîä ðåêà Ìóõàâåö îòíîñèëàñü ê êàòåãîðèè óìåðåííî çàãðÿçíåííûõ
ðåê, â 2002 ã. îíà ïåðåâåäåíà â êëàññ îòíîñèòåëüíî ÷èñòûõ ðåê. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîñòîÿíèå âîäíîé ýêîñèñòåìû ð. Ìóõàâåö íåñêîëüêî
óëó÷øèëîñü è ñîîòâåòñòâóåò êàòåãîðèè ÷èñòûå  óìåðåííî çàãðÿçíåííûå (Ãîñóäàðñòâåííûé 2006).
Ëèòåðàòóðà

Ãîñóäàðñòâåííûé âîäíûé êàäàñòð. Âîäíûå ðåñóðñû, èõ èñïîëüçîâàíèå è êà÷åñòâî
âîä (çà 2005 ãîä), Ìèíñê 2006.
Ê à ä à ö ê à ÿ Î. Â. è äð. (2005): Ëàíäøàôòíûå âîäû â óñëîâèÿõ òåõíîãåíåçà, Áåë.
íàóêà Ìèíñê.
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Zmiany re¿imu hydrochemicznego ma³ych rzek Polesia na przyk³adzie
Muchawca
S£OWA KLUCZOWE: jakoæ wody, zmiany re¿imu hydrochemicznego, ma³e
rzeki, Polesie.
STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono wyniki badañ jakoci wód Muchawca
oraz analizowano zmiany re¿imu hydrochemicznego w latach 19942005.
Stwierdzono okresowe wahania jakoci wód oraz znaczne zmiany w dynamice re¿imu hydrochemicznego rzeki Muchawiec, spowodowane g³ównie zmianami przyrodniczo-klimatycznymi cyklu hydrologicznego.

