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Przedmowa
Problematyka zasobów wodnych jest często podejmowana przez geografów,
głównie przez hydrologów. W ostatnich latach, oprócz zagadnień związanych
z oceną wielkości zasobów i ich zmienności, coraz większą rangę uzyskują zagadnienia dotyczące jakości wód i ich ochrony. Wiąże się to ze wzrastającym,
zwłaszcza pod koniec XX w., zanieczyszczeniem wód oraz eutrofizacją, co
w konsekwencji skutkuje postępującą w coraz szybszym tempie degradacją zasobów. W prezentowanym tomie głównym aspektem zasobów wodnych, jaki
chcemy przedstawić, jest ich kontekst geograficzny, związany z obiegiem wody
i materii w zlewniach rzecznych.
Powstanie publikacji wiąże się bezpośrednio z jubileuszem XXV-lecia
istnienia Katedry Hydrologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz z jubileuszem 40 lat
pracy w zespole gdańskich geografów pierwszego i jak dotychczas jedynego kierownika katedry – prof. zw. dr. hab. Jana Drwala. Jest to kolejna pozycja wydana
przez Katedrę Hydrologii UG (Drwal (red.) 2002, Wody delty Wisły, oraz FacBeneda, Cieśliński (red.) 2007, Wody słonawych podmokłości delty Redy i Zagórskiej
Strugi). Prezentowana monografia, mimo iż jest zbiorem opracowań hydrologicznych dotyczących całego obszaru Polski, dobrze wpisuje się w główny nurt
dotychczasowej problematyki badawczej.
W monografii dokonano oceny ilościowej i jakościowej zasobów wodnych
w zlewniach rzecznych, poruszając zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne, nie zapominając jednocześnie o najważniejszych kwestiach metodycznych.
Publikowane prace, pochodzące niemal ze wszystkich znaczących ośrodków geograficznych w Polsce, dają możliwość przeglądu tematyki hydrologicznej podejmowanej z różnych perspektyw oraz przy wykorzystano różnego aparatu badawczego. Zdecydowaliśmy się również na stworzenie możliwości publikacji
komunikatów i doniesień naukowych młodemu pokoleniu hydrologów, głównie
doktorantów, ale także najbardziej aktywnym młodym naukowcom, skupionym
w kole naukowym hydrologów.

12

Przedmowa

Ze względu na różne obszary zainteresowań poszczególnych autorów,
artykuły dotyczą wielu regionów i jednostek hydrograficznych Polski, a także
zagadnień rozpatrywanych w różnej skali, od analiz obejmujących cały obszar
Polski, poprzez badania dużych jednostek hydrograficznych i całych dorzeczy,
po niewielkie zlewnie reprezentatywne i eksperymentalne, a nawet pojedyncze
naturalne wypływy wód podziemnych.
Autorzy wyrażają nadzieję, że prezentowane w książce zagadnienia zainteresują nie tylko geografów, do których jest ona kierowana, ale również szersze grono czytelników.

Podziękowania
Szczególne podziękowania chcielibyśmy skierować do Profesorów, którzy podjęli
się żmudnej i uciążliwej pracy recenzentów poszczególnych artykułów, w tym
w szczególności do członków Komisji Hydrologicznej Polskiego Towarzystwa
Geograficznego. Dzięki ich wnikliwym opiniom mogliśmy w większym stopniu
osiągnąć spójność tematyczną monografii, a poszczególne publikacje zyskały
wiele na swej wartości.
Redaktorzy

Geograficzne aspekty
badań hydrologicznych

Na odwrocie: ujście Wisły pod Świbnem (fot. R. Bogdanowicz)

Naturalne uwarunkowania i aspekty zasobów wodnych
w zlewniach rzecznych
– ad memoriam veterum veritatum
Joanna Pociask-Karteczka
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej,
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
j.pociask@geo.uj.edu.pl

Zarys treści: W epoce antropogenu przekształcenia zasobów wodnych spowodowane
działalnością człowieka spowodowały, że większość uwarunkowań wielkości, jakości
i dynamiki zasobów wodnych nie ma charakteru naturalnego. Odnosi się to zarówno do
systemu terytorialnego, jak i dynamicznego zlewni, choć w przypadku systemu terytorialnego, w skali lokalnej, uwarunkowania te mogą mieć charakter naturalny. Najistotniejszym czynnikiem zaburzającym naturalne funkcjonowanie zlewni jako systemu dynamicznego są współczesne zmiany klimatu, w których pewien udział ma także działalność
człowieka. Zmiana temperatury i towarzyszące jej zmiany opadów i zawartości pary wodnej w atmosferze oddziałują na system zlewni w każdej skali przestrzennej – od lokalnej do
globalnej. Wieloaspektowość zagadnień gospodarki wodnej wymaga interdyscyplinarnego
podejścia badawczego typu problem-oriented, w którym geografia może odegrać wyjątkową
rolę ze względu na kompleksowe podejście do środowiska geograficznego i funkcjonującego w nim człowieka. Duże znaczenie w zahamowaniu przekształcania i degradacji zasobów wodnych może odegrać nowy paradygmat społeczny, u podstaw którego stoją ekologiczne nurty filozoficzne.
Słowa kluczowe: antropocen, ekologia głęboka, badania problemowe, zasoby wodne.

Prawda o współzależności zjawisk przyrodniczych jest powszechnie znana i stoi
u podstaw kolejnej prawdy dotyczącej relacji między warunkami hydrologicznymi i pozostałymi elementami środowiska przyrodniczego. W przypadku
zlewni rzecznych, stanowiących fizyczne, przestrzenne i dynamiczne systemy
otwarte, można to łatwo wykazać powołując się na model krążenia wody,
uwzględniający podejście zarówno funkcjonalne, jak i strukturalne (ryc. 1).
Głównym „bohaterem” tego modelu jest woda, pełniąca w przestrzeni przyrodniczej rolę krwiobiegu, łącząc atmosferę, litosferę i biosferę w jeden globalny
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Ryc. 1. Obieg wody w zlewni (Więzik,
Bardzik 1993, zmienione)
Fig. 1. Water cycle in the drainage basin
(Więzik, Bardzik 1993, modified)

megasystem. Ilość i forma, w jakich występuje woda, decydują m.in. o rodzajach
i intensywności procesów przebiegających w jego obrębie. Jeśli jednak punkt zainteresowania przeniesie się na jeden z elementów tego megasystemu, jakim jest
człowiek i jego otoczenie, tworzące bardzo rozbudowany podsystem, może się
okazać, że to, co dzieje się w obrębie zlewni, podporządkowane jest w większości
lub wyłącznie jego potrzebom. W ten sposób woda zyskuje miano „zasobów”,
stając się niejako towarem, którego ilość i jakość warunkują funkcjonowanie
człowieka, od skali jednostkowej, aż do skali społeczeństw i całego globu.
Mogłoby się wydawać, że nie byłoby w tym nic niepokojącego, gdyby oddziaływanie wspomnianego podsystemu ograniczało się do mikroskali. Zależności
i bardzo silne powiązania w obrębie systemu globalnego powodują jednak, iż
skutki niektórych działań „mikroskalowych” – w ramach zlewni cząstkowych –
przenoszą się na większe obszary, tj. dorzecza i zlewiska.
Przy tak sformułowanym tytule tego opracowania, już na wstępie rodzi się
wewnętrzny niepokój i pytanie, na ile w dobie współczesnej zasoby wodne podlegają uwarunkowaniom naturalnym i jakie, w związku z tym, rodzą się problemy.
Kiedy woda stała się zasobem?
Trudno zaiste oddzielić zasoby wodne od gospodarki wodnej, toteż gdy traktujemy o historii zasobów wodnych, rozważania dotyczyć muszą de facto historii
gospodarki wodnej. Jest ona tak dawna, jak dawna jest kultura ludzka. Pradziejów
gospodarki wodnej można się doszukać nawet w mitologicznych dziejach ludzkości. To bowiem Herakles, syn Zeusa, zwyciężył dziewięciogłowego potwora –
Hydrę lernejską, odcinając jej głowy symbolizujące katastrofalne powodzie, rozszalałe fale morskie i deszcze nawalne (ryc. 2). Co więcej – Herakles zabił hydrę,
przywalając jej ostatnią głowę kamieniem symbolizującym zaporę, uwalniając tym
samym ludzkość od powodzi. Herakles potrafił także wykorzystać potężny prąd
wody z rzek Alfeusa i Peneusa w celu oczyszczenia zaniedbanej przez 100 lat stajni
Augiasza, króla Elidy. Swoją „hydrotechniczną fascynację” zakończył Herakles
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Ryc. 2. Walka Heraklesa z Hydrą lernejską (ok. 1475, A. Pollaiuolo;
http://pl.wikipedia.org)
Fig. 2. Heracles fighting the Lernean Hydra (ca. 1475, by A. Pollaiuolo;
http://pl.wikipedia.org)

rozdzierając przesmyk lądowy łączący Europę z Afryką i stawiając przy nim dwa
słupy, tworząc w ten sposób Cieśninę Gibraltarską (Lambor 1965).
Zasoby wodne – gospodarka wodna
Człowiek – nawet najbardziej prymitywny – ingerował w stosunki wodne, choć
początkowo stopień tej ingerencji był znikomy, podobnie jak i skutki. Ale już
w dobie rozkwitu pierwszych, wielkich cywilizacji, z których większość była cywilizacjami akwatycznymi – bowiem woda stanowiła podstawowy czynnik ich powstania, istnienia, rozwoju i rozkwitu – wiele działań hydrotechnicznych owocowało znacznymi przekształceniami stosunków wodnych w dorzeczach wielkich
rzek. W trakcie ówczesnej eksploatacji zasobów wodnych kierowano się bieżącymi
potrzebami, nie uwzględniając dalszego kształtowania się hydrosfery i przyszłego
rozwoju stosunków wodnych (bezplanowość perspektywiczna). Ponadto cechą
wspólną większości cywilizacji była – ujmując współcześnie – rabunkowa gospodarka leśna, drewno bowiem stanowiło m.in. zarówno budulec, jak i opał.
Stopień ingerencji człowieka w stosunki wodne nasilał się w czasie, choć był
różny w odniesieniu do ilości i jakości wody. Wiele antycznych przedsięwzięć
hydrotechnicznych dotyczyło znacznej ilości wody, ale silny wpływ człowieka na
jakość wody objawił się dużo później – w antropocenie (ryc. 3). Choć Paul J. Crutzen
(ur. 1933), laureat nagrody Nobla (1995), za główne przejawy antropocenu uznawał gwałtowną urbanizację świata, szybkie wyczerpywanie przez człowieka paliw kopalnych gromadzonych przez miliony lat, a także zanieczyszczenie środowiska i emisję gazów cieplarnianych, to wydaje się, iż żadne inne zasoby, jak
właśnie wodne, nie stały się symbolem nowej epoki geologicznej zdominowanej
działalnością człowieka. Co prawda woda jest zasobem odnawialnym, lecz jeśli
uwzględni się obecność zanieczyszczeń w atmosferze i możliwości ich zasięgu

18

J. Pociask-Karteczka

Ryc. 3. Ingerencja człowieka w zasoby wodne
Fig. 3. Human impact on water resources

globalnego, nawet jeśli emitowane są punktowo, okaże się, iż jakość „odnowionych” zasobów jest gorsza.
Z czasem okazało się, że nawet obfitość wód nie zapewnia możliwości ich
wykorzystania, jeśli bowiem są one złej jakości, to nie mają żadnej wartości użytkowej lub jest ona bardzo ograniczona. Zaistniała konieczność opracowania jak
najbardziej ekonomicznego i racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych,
a w tym nieodzowna stała się nauka. Jednak gospodarka wodna jako dyscyplina
naukowa pojawiła się stosunkowo późno, bowiem dopiero w XX w.
W Polsce pojęcie „gospodarka wodna” zostało użyte po raz pierwszy
w 1929 r. na I Polskim Zjedzie Hydrotechnicznym, podczas którego powołano
Stowarzyszenie Członków Kongresu Gospodarki Wodnej w Polsce, którego prezesem został Mieczysław Rybczyński (1873–1937) – założyciel i pierwszy przewodniczący komitetu redakcyjnego czasopisma „Gospodarka Wodna”. W tym
czasie pojęcie to zaczęło pojawiać się także w innych krajach europejskich
(Mikulski 1998).
Po II wojnie światowej gospodarka wodna jako nauka doczekała się opracowania teoretycznych podstaw i założeń, jako wyróżniony zaś sektor gospodarczy – znalazła odzwierciedlenie instytucjonalne w organach państwowych i regionalnych. Celem i zadaniem gospodarki wodnej, jako dziedziny gospodarki
narodowej, było wówczas, „z jednej strony dostarczenie każdemu obywatelowi
i gospodarce narodowej dostatecznych ilości wody o odpowiedniej jakości,
a z drugiej strony – obrona kraju przed niebezpieczeństwem, jakie woda często
niesie ze sobą w postaci katastrofalnych ulew, powodzi, nadmiaru deszczu i wilgoci, erozji gleb itp.” (Lambor 1965). Łączyło się to z pokierowaniem rozrządem
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wody w taki sposób, aby przynosiła maksimum korzyści, a minimum szkód
(gospodarka planowa).
Po upływie prawie pół wieku definicja gospodarki wodnej uległa ewolucji
poprzez wniesienie silnego akcentu ekologicznego. Toteż na drugim biegunie
w stosunku do definicji Lambora stoi definicja gospodarki wodnej lansowana
przez Mikulskiego (1998), według którego gospodarka wodna jest dyscypliną
należącą do szeroko pojmowanej ochrony środowiska, bowiem jej zadaniem jest
„obok dostarczenia człowiekowi i gospodarce narodowej wody i ochrony przed
jej żywiołem – także zapobieganie ujemnych wpływom działalności człowieka
w środowisku i naprawianie skutków takiego oddziaływania”.
Ewolucja definicji gospodarki wodnej uwidacznia wyraźnie przewartościowanie założeń teoretycznych gospodarki wodnej, zarówno jako nauki, jak i jako
gałęzi gospodarki narodowej. Niezmiennym celem gospodarki narodowej było
i jest zaopatrzenie w wodę. W tym nowym jednak ujęciu warto byłoby, aby poszukiwanie „negalitrów” (woda chroniona) traktowano równorzędnie – lub nawet priorytetowo – z poszukiwaniem „megalitrów” (woda do użytku; Kundzewicz 2008).
Ewolucja poglądów na temat zasobów wodnych – kto ma rację?
W większości podstawowych opracowań z zakresu gospodarki wodnej, znaczenie pojęcia „zasoby wodne” jest bardzo szerokie. Na przykład Lwowicz (1979)
zasoby wodne rozumie jako wody nadające się do wykorzystania, a zatem nieomal „wszystkie wody kuli ziemskiej (rzeczne, jeziorne, morskie, podziemne,
glebowe, lód lodowców górskich i polarnych, para wodna w atmosferze) z wyjątkiem wody związanej wchodzącej w skład minerałów i biomasy”, także wody
w sztucznych zbiornikach i kanałach. W podręczniku pt. Zasoby wodne świata
(1979) wyjaśnia on obieg wody oraz wielkość i dynamikę poszczególnych składowych bilansu wodnego. Uwzględnienie poszczególnych faz obiegu wody jest
zrozumiałe i wręcz konieczne ze względu na realny proces krążenia wody
w przyrodzie, ujmowany modelowo w postaci cyklu obiegu wody. Nic zatem
dziwnego, że niejednokrotnie rozważania na temat wielkości i form zasobów
wodnych dotyczą de facto w ogólności hydrosfery (ogółu wód znajdujących się
w środowisku przyrodniczym) i poszczególnych elementów bilansu wodnego, tj.
opadu, odpływu i parowania; takie podejście jest bardzo często prezentowane
w opracowaniach o charakterze ogólnym. Za podstawową składową zasobów
Lwowicz uważa jednak tzw. stały odpływ rzeczny, stanowiący 36% odpływu
całkowitego rzek kuli ziemskiej.
Szczegółowego przeglądu terminologii międzynarodowej i definicji zasobów wodnych dokonał Mikulski w książce pt. Gospodarka wodna (1998). Jak
zauważył, pojęcie „zasoby wodne” nie posiada jednoznacznie zdefiniowanego
znaczenia, a w literaturze międzynarodowej funkcjonują dwa pojęcia: „zapasy
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wody” (water-reserves, Wasserumsatz) i „zasoby wodne” (water resources, Wasservorkommen). To pierwsze odnosi się do całkowitej ilości wody krążącej w środowisku na danym obszarze, drugie zaś – do corocznie odnawialnej ilości wody.
Dużą wagę do dynamiki zasobów wodnych przykłada Kaczmarek (1978, za Mikulski 1998), według którego zasoby wodne oznaczają objętość wody „wytwarzanej na danym terenie w określonym czasie w wyniku procesów atmosferycznych”. Część z nich wraca do atmosfery w procesie parowania, a pozostała część
zasila rzeki, jeziora i zbiorniki wód podziemnych, które to wody traktuje się jako
zasoby wodne kraju. Cechą charakterystyczną zasobów jest ich losowość, wynikająca z losowości warunkujących je zjawisk atmosferycznych.
Stosunkowo zwięzła definicja zawarta jest w Międzynarodowym słowniku
hydrologicznym (1991), która ujmuje zasoby wodne jako „wody dostępne lub te,
które mogą być dostępne do wykorzystania w regionie, oznaczonej ilości i jakości, w ciągu danego okresu, przy określonych potrzebach”. Zaznacza się w niej
podejście operacyjne i funkcjonalne, podobnie jak w Międzynarodowym słowniku
hydrologicznym UNESCO/WMO, w którym zasoby wodne rozumie się jako „całość aktualnie i potencjalnie dostępnych wód, o odpowiednich charakterystykach
ilościowych i jakościowych, przeznaczona do zaspokojenia określonego zapotrzebowania”.
W najnowszych definicjach zasobów wodnych uwzględnia się wodę we
wszystkich stanach skupienia (ciekłym, stałym, gazowym), biorącą udział
w obiegu wody, która może być wykorzystana do utrzymania zrównoważonego
poziomu życia człowieka oraz zachowania prawidłowego życia organicznego
(Glossary..., 2000). Zwrócenie uwagi na życie organiczne jest wynikiem ewolucji
poglądów na temat zasobów wodnych w ramach wspomnianej wcześniej ekologizacji (The EU Water…, 2001).
Zasoby wodne w zlewni rzecznej
Ocena zasobów wodnych w zlewni wymaga identyfikacji podstawowych rodzajów tych zasobów. W nawiązaniu do definicji zasobów wodnych, w obrębie
zlewni wyróżnia się: zasoby wód opadowych, zasoby wód powierzchniowych
oraz zasoby wód podziemnych objęte rocznym cyklem hydrologicznym (Chełmicki 2001, Mikulski 1998). Ciepielowski (1999) wyróżnia ponadto zasoby wody
w glebie (higroskopijna, błonkowata, kapilarna, krystaliczna, wolna grawitacyjna,
gruntowa, para wodna).
Opady (i osady) atmosferyczne docierają do odbiorcy bezpośrednio (rolnictwo, leśnictwo). Sposoby wyrażenia wielkości zasobów wód powierzchniowych
w zlewni rzecznej są różne, bowiem np. Czebotariew (1978, za Mikulski 1998)
oraz Szikłomanow (1988, za Mikulski 1998) utożsamiają je z całkowitym rocznym
odpływem ze zlewni, z kolei Kleczkowski i Mikulski (1995, za Mikulski 1998)
wskazują na średni odpływ z wielolecia. Przyjmijmy w uproszczeniu, że zasoby
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wód powierzchniowych stanowi roczna wielkość odpływu powierzchniowego
i podziemnego. To, co może być wykorzystane bez naruszenia równowagi biologicznej wód i ich jakości (zasoby dyspozycyjne), jest różnicą między zasobami
wodnymi brutto (odpływ średni roczny) a zasobami nienaruszalnymi. W Polsce
najbardziej rozpowszechnione rozumienie przepływu nienaruszalnego Qn zakłada, iż jest nim ilość wody, która powinna być utrzymywana jako minimum
w danym przekroju poprzecznym rzeki, przy czym konieczność utrzymywania
tego przepływu w zasadzie nie podlega kryteriom ekonomicznym (Kostrzewa
1977). Przesłankami takiej definicji jest konieczność ochrony środowiska przyrodniczego i konieczność zaspokajania potrzeb społecznych (rekreacja, wypoczynek). Tuszko (1971) określa zasoby wodne jako takie ilości wody (zasoby dyspozycyjne Qdc), które w danym czasie można pobrać ze źródeł poboru w celu zaspokojenia potrzeb gospodarczych. Zależą one do tzw. zasobów brutto (Qbc) oraz
od przepływu nienaruszalnego (Qn), a także przepływu, który musi pozostać ze
względu na już istniejące zapotrzebowanie (Qz): Qdc = Qbc – (Qz + Qn).
Rozpoznanie wielkości zasobów wód podziemnych w obrębie zlewni wymaga przede wszystkim wiedzy na temat warunków i możliwości ich zasilania
i odnawiania w obrębie poszczególnych jednostek hydrogeologicznych. Ze względu na dynamikę wód podziemnych, wyróżnia się zasoby statyczne i dynamiczne
(ryc. 4). Zasoby statyczne występują poniżej granicy wieloletnich i sezonowych
wahań zwierciadła wód podziemnych i stanowi je woda grawitacyjna, wypełniająca poziomy użytkowe poniżej dolnej granicy zmian sezonowych i wieloletnich
wahań zwierciadła wód podziemnych. Mogą one mieć charakter zasobów odnawialnych (będących w kontakcie hydraulicznym z powierzchnią terenu) lub nieodnawialnych (odizolowane od powierzchni terenu i innych poziomów wodonośnych). Natomiast zasoby dynamiczne w swej istocie są zasobami odnawialnymi
i obejmują wody podziemne między minimalnym i maksymalnym stanem

Ryc. 4. Zasoby wód podziemnych (Dynowska, Tlałka 1982)
Fig. 4. Groundwater resources (Dynowska, Tlałka 1982)
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zwierciadła w wieloleciu. Ta część wód, która odpowiada stanowi minimalnemu
w wieloleciu, to zasoby dynamiczne stałe, wody zaś będące w strefie wahań
zwierciadła to zasoby dynamiczne zmienne (Dynowska, Tlałka 1982). Część zasobów dynamicznych lub statycznych, nadająca się do wykorzystania gospodarczego, może stanowić zasoby dyspozycyjne, pod warunkiem że ich pobór nie
naruszy w sposób szkodliwy reżimu i równowagi hydrogeologicznej określonego środowiska, a także nie wyrządzi szkód innym użytkownikom i gospodarce
kraju (Ciepielowski 1999). Jeśli uwzględni się te ograniczenia oraz techniczno-ekonomiczne warunki ujęć i sposób eksploatacji, to zasoby takie określa się mianem zasobów eksploatacyjnych (Chełmicki 2001).
Uwarunkowania zasobów wodnych w zlewniach rzecznych
– naturalne czy quasinaturalne?
Skoro zlewnia rzeczna jest naturalnym systemem przestrzennym o określonej
strukturze środowiska przyrodniczego, to warunkuje wzajemne powiązania elementów wchodzących w jej skład. Na tę strukturę składają się takie cechy zlewni,
jak: budowa geologiczna, pokrywy, ukształtowanie powierzchni, źródła, sieć
rzeczna, podmokłości, roślinność, świat zwierzęcy, użytkowanie. Ponadto zlewnia jest systemem dynamicznym i funkcjonalnym, w obrębie którego przebiega
szereg procesów także powiązanych i wzajemnie uwarunkowanych. Procesy te
wchodzą w skład tzw. małego obiegu wody i obejmują: opad, spływ powierzchniowy i podpowierzchniowy, ewapotranspirację, infiltrację, odpływ rzeczny.
Siłami napędzającymi te procesy są energia słoneczna oraz siła grawitacji
(Pociask-Karteczka (red.) 2006).
W pierwszym ujęciu – przestrzennym – można założyć, iż zlewnia jest systemem zamkniętym, którego granice stanowi topograficzny dział wodny –
w przypadku zlewni topograficznej, lub podziemny dział wodny – w przypadku
zlewni podziemnej. Współcześnie rozpoznanie tego systemu, tzn. jego składowych, jest dość dobre i stosunkowo łatwe do opisania dzięki możliwościom parametryzacji cech: geologicznych, geomorfologicznych, hydrologicznych i in.
(Soczyńska (red.) 1997). To dobre rozpoznanie odnosi się do wszystkich skal:
lokalnej (zlewnie), regionalnej (dorzecza), ponadregionalnej (zlewiska), globalnej.
W drugim ujęciu – dynamicznym – zlewnia stanowi fizyczny system otwarty, w którym wiele przebiegających procesów generowanych jest przez impulsy
i czynniki zewnętrzne (Ozga-Zielińska, Brzeziński 1997). Jednym z nich jest opad
docierający do terytorialnego systemu zlewni, który ulega transformacji w odpływ. Należy jednak pamiętać, że opad traktowany jest jako jeden z rodzajów
zasobów wodnych. Transformacja opadu w odpływ jest bardzo ściśle uzależniona od struktury hydrograficznej zlewni, toteż jej rozpoznanie w skali lokalnej jest
dużą pomocą zwłaszcza dla rozpoznania składowych części odpływu potamicznego (Drwal 1995) (ryc. 5).

Naturalne uwarunkowania i aspekty zasobów wodnych w zlewniach rzecznych…

23

Ryc. 5. Określenie struktury hydrograficznej zlewni (Drwal 1995, zmienione)
Fig. 5. Hydrographic structure of a drainage basin (Drwal 1995, modified)

Zlewnia – system terytorialny
Człowiek od tysięcy lat wprowadzał zmiany w zlewniach. Polegały one nie tylko
na wylesianiu, rozwoju przestrzennym rolnictwa i osadnictwa, ale także na rozwoju infrastruktury wodnej (tamy, zapory, obwałowania, kanały). Nie pozostaje
to bez wpływu na zasoby wodne; takie zabiegi powodują, iż generowany przez
zlewnię odpływ traci cechy stacjonarności. System bowiem poza naturalnymi
losowymi fluktuacjami podlega zmianom generowanym w wyniku celowych lub
przypadkowych działań człowieka. Na to nakładają się zmiany klimatu ziemskiego (potęgowane działalnością człowieka), także w efekcie założenie stacjonarności nie powinno dalej służyć w określaniu ryzyka związanego z gospodarką
wodną (Kundzewicz, Kowalczak 2008). Ponadto należy pamiętać, co podkreślał
jeszcze Robert E. Horton (1875–1945), że nie powinno się traktować zasobów
wodnych jako elementu nie zmieniającego się, choć takie podejście ułatwia wiele
analiz, zwłaszcza odnoszących się do bilansu zasobów wodnych. Objętość hydrosfery nie jest bowiem stała; z jednej strony, zwiększa się poprzez odgazowanie
magmy, zjawiska wulkaniczne, reakcje dodatnio naładowanych jąder atomów
wodoru emitowanych przez Słońce i wchodzących – po znalezieniu się w atmosferze Ziemi – w reakcję chemiczną z tlenem i tworzących molekuły wody, z drugiej zaś – zmniejsza się poprzez m.in. dysocjację drobin wody i rozpraszanie
w kosmos.
Zlewnia – system funkcjonalny
Rozpoznanie naturalnych uwarunkowań zasobów wodnych zlewni w ujęciu
dynamicznym nie jest proste ze względu bardzo gęstą i skomplikowaną sieć powiązań bezpośrednich i pośrednich w obrębie systemu zlewni. Ponadto waga
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poszczególnych czynników jest też różna w różnych skalach przestrzennych.
W skali zlewni rzek pierwszego i drugiego rzędu ważną rolę odgrywają lokalne
czynniki fizycznogeograficzne – im wyższy rząd, tym silniejszy wpływ czynników regionalnych i wielkoskalowych; w skali globalnej znaczenia nabierają
czynniki kosmiczne (ryc. 6).

Ryc. 6. Główne naturalne uwarunkowania zasobów wodnych w zlewni rzecznej w skalach: lokalnej
(A), ponadregionalnej (B) i planetarno-kosmicznej (C)
Fig. 6. Main natural factors affecting water resources in river catchments in various scales: local (A),
regional (B), and global (C)

Duże znaczenie w rozpoznaniu uwarunkowań funkcjonalnych w obrębie
zlewni miały m.in. badania w tzw. zlewniach eksperymentalnych, małych zlewniach badawczych i częściowo w zlewniach reprezentatywnych. W skali regionalnej dużą rolę odgrywają zlewnie reprezentatywne, których wyposażenie instrumentalne oraz rozpoznanie fizycznogeograficzne pozwalają na znalezienie
tych uwarunkowań i ekstrapolowanie wyników na inne zlewnie i obszary o niewielkim stopniu rozpoznania (Soczyńska (red.) 1990). Najwięcej problemów
stwarza rozpoznanie tych uwarunkowań w skali globalnej, na co składa się fakt,
iż zlewnia – bez względu na skalę – jest systemem otwartym, oraz nakładanie się
na siebie czynników lokalnych i wielkoskalowych. A skutki działania procesów
wielkoskalowych, globalnych i planetarno-kosmicznych przenoszą się także na
zlewnie małe.
W zachodzących zmianach klimatu, potwierdzonych w skalach od punktowej do globalnej, ma udział także „człowiek”, choć wielkość składowej antropogenicznej nie została ściśle określona. W antropocenie tempo ocieplenia globalnego wynosiło 0,054° C na dekadę, w ostatnich 50 latach zaś aż 0,128° C na dekadę,
co nie pozostaje bez wpływu na ilość zasobów wodnych w postaci, z jednej strony, zwiększonej ewapotranspiracji, z drugiej zaś – zawartości pary wodnej
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w atmosferze (IPCC 2007). Zatem jeśli czynnik klimatyczny, który jest sygnałem
wejściowym do systemu dynamicznego zlewni, jest obarczony piętnem antropopresji, to funkcjonowanie systemu nie ma już znamion „naturalności”. Nie stoi to
w sprzeczności z faktem, iż niektóre elementy systemu terytorialnego zlewni –
zwłaszcza w skali lokalnej – mogą wykazywać cechy „naturalności”, np. budowa
geologiczna, litologia. Coraz trudniej jednak znaleźć na Ziemi takie zlewnie,
w których wszystkie komponenty pozostają w stanie nienaruszonym przez człowieka.
Jakość zasobów wodnych
O ile w analizie uwarunkowania zasobów wodnych w ujęciu ilościowym i dynamicznym można doszukać się jeszcze uwarunkowań naturalnych lub quasinaturalnych – zwłaszcza w skali lokalnej – o tyle w przypadku jakości zasobów
wodnych może to stanowić trudność. Dotyczy to zwłaszcza elementu wejścia do
systemu zlewni, czyli opadu, który współcześnie obarczony jest piętnem antropopresji w postaci imisji zanieczyszczeń pyłowych lub gazowych. Duży obieg
wody „zapewnia” możliwość dotarcia zanieczyszczonych opadów do każdego
punktu na Ziemi.
Wydaje się zatem, że idea badania obiegu wody i zasobów wodnych
w zlewniach reperowych (zlewnie „odniesienia”) straciła na aktualności oraz że
postulowane przez m.in. Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins tworzenie sieci zlewni „dziewiczych” (pristine catchments) też
jest wątpliwe w zakresie podstaw merytorycznych (ERB..., 2008; Soczyńska (red.)
1990). Parafrazując stwierdzenia Kowalczaka (2007), można stwierdzić, iż zasoby
wodne pozostające w „tyranii cyklu hydrologicznego” poddane są także „tyranii
cyklu klimatycznego”, na które nakłada się „tyrania antropopresji”.
Zasoby wodne – główne problemy, pola konfliktów
Główne problemy, z jakimi boryka się człowiek gospodarując zasobami wodnymi, pozostają w znacznej mierze takie same od tysięcy lat – albo zasoby są zbyt
małe, albo zbyt duże. Wzrastające deficyty wody w skali globalnej spowodowane
są głównie przez: wzrost liczby ludności, wzrost zanieczyszczenia wód, nadmierną koncentrację terytorialną potrzeb wodnych, złe zarządzanie zasobami
wodnymi, niewłaściwe użytkowanie terenu. Na przykład w krajach UE w ciągu
dekady ubywa 2% obszarów rolnych na rzecz urbanizacji; w Niemczech w drugiej połowie XX w. wielkość obszarów zurbanizowanych wzrosła dwukrotnie.
Na to nakłada się stres naturalny w postaci meteorologicznych zjawisk ekstremalnych w zakresie m.in. opadów i temperatury powietrza, generujących zjawiska hydrologiczne w postaci katastrofalnych wezbrań i susz. W 2050 r. siedem
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miliardów ludzi może doświadczyć deficytów wodnych w 60 krajach świata.
Gdyby przyjąć właściwą gospodarkę wodną (m.in. oszczędne technologie w rolnictwie, właściwa gospodarka wodna na obszarach zurbanizowanych), liczba ta
spadnie do dwóch miliardów w 48 krajach (Kowalczak 2008, Kundzewicz 2008).
Główne problemy
W przypadku zbyt małych zasobów wodnych stosowane metody opierają się na
takich samych zasadach, tj. gromadzeniu i przerzutach wody, w przypadku zaś
zbyt dużych zasobów – na odprowadzaniu wody; współcześnie stosowane metody są jednak nieco bardziej wyrafinowane. W drugim przypadku, mimo realnej
obfitości zasobów wodnych, może wystąpić praktyczny deficyt z powodu ich złej
jakości; można wówczas mówić o „pozornych” zasobach wodnych. Okazuje się
bowiem, iż zmiany jakości wody mogą być o wiele groźniejsze w skutkach niż
zaburzenia lub zniekształcenia reżimu rzecznego.
Ze względu na fundamentalne znaczenie zasobów wodnych w życiu człowieka, stanowią one często przedmiot sporu. Skala problemów jest różna zarówno w sensie terytorialnym, jak i społecznym i politycznym. Konflikty międzynarodowe wyrastają głównie z (Kowalczak 2008):
̶
eksterytorialności zasobów wodnych (niezgodności granic politycznych
z hydrograficznymi);
̶
zanieczyszczenia wód;
̶
sprzeczności między użytkownikami wód w poszczególnych krajach
tego samego dorzecza;
̶
nadmiernej koncentracji wykorzystania zasobów w danym kraju (np. retencjonowanie, eksploatacja w celach energetycznych, ujmowanie wody);
̶
zaszłości historycznych (podziały religijne, etniczne, społeczne).
Pola konfliktów
Pola konfliktów wewnątrzpaństwowych, regionalnych i lokalnych wynikają
z wielofunkcyjności zasobów wodnych. Warto podkreślić, iż nie są to konflikty
„człowiek – woda”, lecz konflikty „człowiek – człowiek”. Zasoby wodne są bowiem przedmiotem sporu (gry), a nie graczem (podmiotem), i w rzeczywistości
istnieje konflikt między grupami społecznymi, lobby gospodarczymi, inwestycyjnymi, ekologicznymi, reprezentującymi różne interesy (Kistowski 2005, Solon
2005). Jeśli zatem człowiek rodzi konflikty, człowiek winien zająć się ich rozwiązaniem. O powodzeniu w rozwiązywaniu konfliktów związanych z zasobami
wodnymi decydują m.in. następujące czynniki:
̶
wielkość i struktura zasobów wodnych zlewni, o którą toczy się konflikt;
̶
forma i natężenie planowanej antropopresji na stosunki wodne;
̶
świadomość ekologiczna grup biorących udział w konflikcie;
̶
umiejętność osiągania kompromisu przez podmioty konfliktu;
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rozproszenie kompetencji w zakresie zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska;
brak spójności w przepisach na płaszczyznach decyzyjnej i kompetencyjnej;
jakość przepisów prawa w zakresie zagospodarowania przestrzennego
i ochrony środowiska.
Poszukiwanie źródeł problemu

Wielofunkcyjność zasobów wodnych oznacza, że są niezbędne do realizacji różnorodnych celów społeczno-gospodarczych i ekologicznych (niestety coraz częściej również politycznych). W tych działaniach niejednokrotnie trudno określić,
gdzie leży granica między przekształceniem zasobów wodnych a ich degradacją.
W wielu przypadkach jest ona nieostra i względna, toteż u podstaw większości
problemów związanych z zasobami wodnymi leży zróżnicowane podejście do
możliwych granic ich przekształcania, degradacji i ochrony. Należy także mieć
świadomość, iż rozwiązywanie wielu z tych konfliktów osadzone jest w paradygmacie społecznym, który swoimi korzeniami sięga ponad dwa wieki wstecz,
w kulturze technokratycznej, uznającej za najwyższą wartość postęp, polegający
na rozwoju i ekspansji sztucznego środowiska, dokonujących się kosztem świata
naturalnego, co z perspektywy ekologicznej jest oczywistym regresem. Ten paradygmat społeczny rozwijał się w Europie i Ameryce Północnej. Kultura technokratyczna zakładała (Catton 1982, Dunlap 2002):
̶
przekonanie, że historia ludzkości jest historią postępu, a człowiek
i technika są w stanie rozwiązać wszystkie problemy, Ziemia zaś pełni
rolę zbiornika zasobów naturalnych podporządkowanych człowiekowi;
̶
uznanie dla indywidualizmu, niedocenianie wartości wspólnoty ludzkiej i wspólnoty Ziemi;
̶
przeświadczenie, iż człowiek może zrobić wszystko w celu osiągnięcia
zamierzonych celów (nieograniczone możliwości działania człowieka);
̶
istnienie różnicy między ludźmi i innymi stworzeniami na Ziemi, nad
którą człowiek ustanowił dominium (światopogląd antropocentryczny).
Odpowiedzią i reakcją filozofii na kulturę technokratyczną są idee reformistyczne, rozwinięte najbardziej w drugiej połowie XX w., w których centrum zainteresowania jest natura (John Passmore, Garret Gardin, John Rodman). Krytykują one
m.in. antropocentryczne podejście do natury, chęć sprawowania nad nią kontroli
i traktowania jej tylko jako źródła surowców. Uznając degradację środowiska
przyrodniczego za największe zagrożenie dla człowieka, stwierdzono konieczność ustanowienia nowej etyki Ziemi. Znaczącym dziełem tego nurtu była książka
Udalla The quiet crisis (1962), wykazująca kryzys środowiska i myśli ekologicznej.
Co prawda Udall doceniał idee reformistyczne, jednak wskazywał na ich silne
powiązanie z polityką państwową, a nacisk kładł na potrzebę wzbogacenia naj-
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cenniejszych elementów reformizmu o założenia biocentryczne. Gardin wskazywał na konieczność pojawienia się „nowej metafizyki”, która nie byłaby antropocentryczna, i proponował zaostrzenie sankcji prawnych w celu ochrony tego, co
wspólne, przed całkowitą zagładą. Z kolei w poglądach Rodmana pojawił się
motyw przyszłych pokoleń. Wśród krytyków światopoglądu zachodniego warto
wspomnieć także Johna Muira (1838–1914), który rozwinął filozofię nieantropocentryczną – popierał ochronę dziewiczej przyrody, walczył przeciwko niewłaściwemu wykorzystaniu natury (Piątek 1998).
W pewnym momencie zdano sobie sprawę, że istnieje potrzeba racjonalnego, efektywnego – opartego na nauce i technice – zarządzania naturą dla dobra
jak największej liczby ludzi. Potrzeba istnienia ekspertów do spraw zasobów –
w tym także zasobów wodnych – znalazła odzwierciedlenie m.in. na uczelniach
wyższych i w sektorze gospodarczym. Zaczęto kształcić leśników, gleboznawców, hydrotechników, botaników. Wiele badań dotyczących funkcjonowania
i stanu zasobów wodnych w zlewni koncentrowało się na identyfikacji czynników i mechanizmie ich wpływu (najczęściej negatywnego) na stan zasobów
wodnych w zlewni. Pojawiły się inicjatywy, przedsięwzięcia i dokumenty zgodne z filozofią ekologiczną (np. Szczyty Ziemi, Agenda 21, Dyrektywa Wodna,
Międzynarodowy Dzień Wody); skutki jednak były i są ciągle niezadowalające.
Istnieją poglądy poddające w wątpliwość możliwości skutecznego polepszenia
stanu zasobów wodnych na Ziemi. Na przykład Catton jr. (1982), w książce pt.
Overshoot. The ecological basis of revolutionary change, sceptycznie odnosi się do
optymistycznych wizji rozwiązania niektórych problemów (np. poprzez technologie alternatywne); uważa, iż planeta Ziemia jest „przeciążona” ładunkiem (overloaded), którego unieszkodliwienie jest już niemożliwe.
Okazało się zatem, że wiedza przyrodnicza i świadomość negatywnych
skutków zaburzenia równowagi ekologicznej nie jest wystarczającym warunkiem
zaistnienia etyki ekologicznej (tab. 1).
Tab. 1. Treści związane z naukami przyrodniczymi i etyką ekologiczną
Tab. 1. Content related to natural sciences and ecological ethics
Nauki przyrodnicze

Etyka ekologiczna

analiza, systematyzacja, klasyfikacja

rozbudzenie uczuć i wrażliwości

postęp, ekspansja,
prowadzące do panowania nad przyrodą

równowaga,
zdolność do przystosowania się

priorytetem – racjonalność

priorytetem – duchowość

ich celem jest wiedza,
rozwiązanie danego problemu

jej konsekwencją jest mądrość
– składnik osobistej kultury

Być może wszelakie działania propagandowe nie były, nie są i nie będą skuteczne bez zmiany paradygmatu społecznego, modelu kierującego myśleniem
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i działaniem społeczności. Dla etyki ekologicznej niezwykle ważne jest rozbudzenie uczuć i wrażliwości.
Nowy paradygmat społeczny
Podstawą kształtowania się nowego paradygmatu społecznego powinna być
racjonalna i duchowa filozofia, koncentrująca się na świadomości ekologicznej.
Dyskusję nad sformułowaniem takiej właśnie filozofii zapoczątkował norweski
filozof i logik Arne Naess (ur. 1912), profesor Uniwersytetu w Oslo, i nazwał ją
ekologią głęboką. Niektóre z podstawowych jej założeń są następujące:
̶
obecna ingerencja człowieka w świat przyrody jest nadmierna, a sytuacja gwałtownie się pogarsza;
̶
kierunki działania muszą zostać w związku z tym zmienione, a zmiany te
powinny dotyczyć sfer ekonomicznej, technologicznej i ideologicznej;
̶
zmiany ideologiczne mają polegać głównie na uznaniu wartości
poziomu życia (life quality), zamiast podnoszenia jego standardu;
̶
rozwój ludzkich i pozaludzkich form życia na Ziemi ma wartość
wewnętrzną, wartość pozaludzkich form życia jest niezależna od użyteczności świata nieosobowego dla celów ludzkich;
̶
różnorodność i bogactwo form życia posiada własną wartość i przyczynia się do rozwoju ludzkiego i pozaludzkiego życia na Ziemi;
̶
ludzie nie mają prawa zmniejszać wyżej wspomnianego bogactwa,
z wyjątkiem sytuacji, w których jest to niezbędne do zaspokojenia życiowych potrzeb;
̶
zmniejszenie populacji jest istotne dla rozwoju ludzkiego życia i kultury
oraz niezbędne dla rozwoju życia pozaludzkiego;
̶
kto akceptuje powyższe punkty, jest zobowiązany bezpośrednio bądź
pośrednio do uczestniczenia we wprowadzaniu koniecznych zmian.
Ekologia głęboka jest intelektualnym i społecznym ruchem, prowadzącym do
zmiany stosunku człowieka do otaczającej go przyrody. Cechuje ją głębokie,
duchowe wręcz, podejście do natury, wynikające z wrażliwości i otwartości
człowieka na siebie samego i otaczające go formy życia.
Ekologizacja zasobów wodnych – współczesne remedium?
Kształtowanie nowego paradygmatu społecznego nie może się odbywać bez
solidnych teoretycznych podstaw filozoficznych. Należy jednak odrzucić stanowiska skrajne, podobne do reprezentowanego przez Taylora, który w tzw. indywidualistycznej etyce środowiskowej opiera się na biocentryzmie, bezstronności
gatunkowej i dobru własnym pozaludzkich istot żywych (1986, za Piątek 1998).
Wartością samą w sobie jest przedstawiciel każdego gatunku świata ożywionego,
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działanie człowieka zaś, zmierzające do kontroli środowiska, jest przejawem arogancji i iluzji wielkości. Na uwagę zasługuje antropocentryczna etyka środowiskowa, której zwolennikiem był John Passmore (1914–2004), uważający, że nie
jest potrzebna żadna nowa etyka środowiskowa, ponieważ w obrębie etyki tradycyjnej istnieją moralne racje nakazujące zapobieganie dewastacji i zanieczyszczeniu naturalnemu środowiska, a sukces w reformowaniu stosunku człowieka
do przyrody zależy od tego, w jakim stopniu nawiązuje się do tradycji już istniejącej i w jakim stopniu się ją rozwija. Kryzys środowiskowy można przezwyciężyć, jeśli ludzie będą działać w środowisku racjonalnie. Krytykował on tzw. prymitywistów, tj. tych zwolenników ochrony przyrody, którzy domagają się m.in.,
aby woda z Tamizy nadawała się wprost do picia. Sądził, że taka postawa prowadzi jedynie do poczucia frustracji i bezsilności.
Wydaje się, że wielorakość ekologicznych nurtów filozoficznych, jakie pojawiły się w XX w., nie pozostała bez wpływu na kształtowanie się nowego odniesienia do przyrody, w tym także do zasobów wodnych. Znalazło ono wyraz
w pojawieniu się koncepcji nowego modelu życia i strategii rozwoju zrównoważonego, zwanego też trwałym (sustainable development, Nachhaltige Entwicklung),
który u schyłku pierwszej dekady XXI w. można nazwać paradygmatem społeczno-gospodarczym. Już w Agendzie 21 (1992) szczególny nacisk położono na
zintegrowaną gospodarkę zasobami wodnymi, jakość wody, znaczenie zasobów
wodnych dla ekosystemów wodnych, szacowanie zasobów, zaopatrzenie w wodę
pitną i kanalizację obszarów miejskich i wiejskich oraz wpływ klimatu na zasoby
wodne.
Ekologizacja zasobów wodnych i gospodarki wodnej w Polsce przebiegała
stopniowo i miała dwa aspekty – legislacyjny i praktyczny. Pierwsza ustawa,
obejmująca ograniczenia w korzystaniu z wody, została wprowadzona jeszcze
w Polsce przedwojennej w 1922 r.; dotyczyła wstrzymywania zanieczyszczania
i marnowania wody (art. 22) oraz odpowiedzialności za zanieczyszczenie wody
(art. 26 i art. 241–246) (za Drabiński 2008). Po wojnie, w 1961 r. Sejm uchwalił
pierwszą ustawę dotyczącą w całości ochrony śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych oraz morskich wód wewnętrznych i terytorialnych wraz
z żyjącymi w nich organizmami (art. 3, za Drabiński 2008). Rok później w prawie
wodnym, oprócz zapisu „wody powierzchniowe i podziemne służą do zaspokojenia potrzeb gospodarki narodowej, potrzeb ludności oraz innych potrzeb”,
wprowadzono także zapisy dotyczące ochrony wód.
W prawie wodnym z 1974 r. podkreślono co prawda nadrzędną rolę zasobów wodnych w stosunku do potrzeb ludności i gospodarki narodowej (art. 5),
niemniej jednak zwrócono uwagę na szkodliwość zanieczyszczeń wód w odniesieniu do środowiska (nie tylko do człowieka) (art. 62). Sześć lat później przyjęto
ustawę o ochronie środowiska, w której m.in. określono potrzebę racjonalnego
gospodarowania zasobami wodnymi oraz przeciwdziałania naruszaniu „równowagi przyrodniczej i wywoływaniu w wodach zmian powodujących jej nie-
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przydatność dla ludzi, dla świata roślinnego lub zwierzęcego albo dla gospodarki
narodowej” (art. 18). Te przedsięwzięcia legislacyjne nie przebiegały jednak równocześnie z działaniami i realizacją zapisów zawartych w przyjętych dokumentach. Stan zasobów wodnych określany był mianem klęski ekologicznej, co wiązało się z intensywnym rozwojem gospodarczym – głównie przemysłu.
Znaczna poprawa w zakresie działań proekologicznych na rzecz poprawy
stanu wód nastąpiła dopiero po r. 1989 (Drabiński 2008). Przyjęto wówczas nową
politykę ekologiczną państwa, co miało przełożenie m.in. w następujących dokumentach i działaniach:
̶
uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1991 w sprawie
polityki ekologicznej;
̶
podpisaniu Układu Europejskiego 16 grudnia 1991;
̶
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997;
̶
prawie ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001;
̶
prawie wodnym z 18 lipca 2001;
̶
Ramowej Dyrektywie Wodnej (przyjętej 19 sierpnia 2005).
W prawie wodnym z 2001 r. stopień ekologizacji jest bardzo mocny, co wyraża
art. 2, w którym stwierdza się, że „Zarządzanie zasobami wodnymi służy zaspokajaniu potrzeb ludności, gospodarki, ochronie wód i środowiska związanego
z tymi zasobami, w szczególności w zakresie:
1) zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności,
2) ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem oraz niewłaściwą
lub nadmierną eksploatacją,
3) utrzymywania lub poprawy stanu ekosystemów wodnych i od wody
zależnych
4) ochrony przed powodzią oraz suszą,
5) zapewnienia wody na potrzeby rolnictwa oraz przemysłu,
6) zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką, sportem oraz rekreacją,
7) tworzenia warunków dla energetycznego, transportowego oraz rybackiego
wykorzystania wód.”
Wyjątkowe, wręcz rewolucyjne odniesienie do zasobów wodnych znalazło się
w preambule Ramowej Dyrektywy Wodnej (2001), gdzie zwrócono uwagę na to,
iż „Woda nie jest produktem handlowym takim, jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie”.
Takie podejście jest dowodem na wyraźne przewartościowanie znaczenia zasobów wodnych.
Zasoby wodne i geografia
Wydaje się, że bieżące rozpoznanie zasobów wodnych jest zadowalające. Okres
bezmyślnej dewastacji i zasobów wodnych minął (Jokiel 2002), choć w wielu
rejonach świata można by znaleźć przykłady niewłaściwego gospodarowania

32

J. Pociask-Karteczka

zasobami wodnymi. Ważne jest jednak, aby działaniom ochrony zasobów wodnych, poprawy ich jakości, racjonalizacji ich zużycia, towarzyszyły badania naukowe na miarę współczesnych problemów. To, co stanowi obecnie najsłabiej
rozpoznane ogniwo w dynamicznych zmianach zasobów, to przemiany w strukturze bilansu wodnego oraz rozpoznanie natury i genezy obserwowanych zmian
i zmienności – istotnych zwłaszcza dla stawiania prognoz (Jokiel 2004). W takich
badaniach szczególną rolę mogą odegrać geografowie. Jest to przypomnienie
myśli Vidal de la Blanche’a (1913), który uważał, iż „Tym, co geografia może
wnieść do wspólnego dorobku w zamian za pomoc otrzymywaną od innych nauk, jest umiejętność niedzielenia tego, co przyroda złączyła”.
Geografia – definiując swoje cele, zakres i metody tak, jak wymaga współczesny ekologizm, jest jedyną dziedziną nauki, która swoim zakresem obejmuje
całą rzeczywistość przyrodniczą i społeczną. Zresztą przekonanie o jedności
przyrody i grożącym jej niebezpieczeństwie zaczęli najwcześniej głosić właśnie
geografowie. Należał do nich m.in. George Perkins Marsh (1801–1882) – amerykański geograf, który w książce pt. Man and nature; or, physical geography as modified by human action (1864) pisał: „Jest pewne, że człowiek zrobił dużo w celu
przekształcenia oblicza Ziemi [...], że zniszczenie lasów, osuszenie jezior i bagien,
działalność w zakresie rolnictwa i przemysłu doprowadziły do wielkich zmian
wilgotnościowych, termicznych, elektrycznych i chemicznych warunków atmosfery [...]; i wreszcie, że miliardy form zwierzęcego i roślinnego życia, które zapełniały Ziemię w czasie, kiedy człowiek po raz pierwszy pojawił się na wielkiej
scenie przyrody, której harmonię miał zniszczyć, zostały w dużym stopniu zmienione ilościowo, a nawet całkowicie wyeliminowane”.
Ciekawe stanowisko odnośnie do roli geografów we współczesnym świecie
prezentuje Witold Wilczyński (ur. 1957). Mimo że sporo jego poglądów spotkało
się z krytyką (Kondracki 1997), warto przytoczyć jedno z twierdzeń, które zawarł
w książce Idea przyrody w historii myśli geograficznej (1996): „Wartość, jaką posiada
geografia z punktu widzenia ekologizmu, związana jest ze sposobami interpretacji przyrody, jakie ukształtowane zostały w różnorodnych nurtach współtworzących naszą dyscyplinę”. Dzięki temu geografia jest potencjalnym źródłem idei
przydatnych do formułowania podstaw i upowszechniania etyki ekologicznej,
stając się kontynuatorem idei Humboldta.
Szczególną rolę powinna tutaj odegrać geografia humanistyczna, której naczelnym imperatywem jest „dążenie do formułowania koncepcji pozwalających
zrozumieć wzajemną wspólnotę ludzkiego ducha i środowiska [...] i wyjaśnić
człowieka i przyrodę jako całość w kategoriach humanistycznych” (Granö 1981).
Geografia humanistyczna winna zatem spełniać rolę społeczną, wynikającą
z konieczności podjęcia działań na rzecz rozwoju i upowszechniania świadomości i etyki ekologicznej. Jej celem jest oddziaływanie na świadomość poprzez
umysłowe zjednoczenie sfery przyrody i kultury. Tymczasem wśród członków
wielu ważnych interdyscyplinarnych projektów badawczych, mających na celu
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sformułowanie nowej syntezy wiedzy o świecie, brakuje geografów, z drugiej zaś
strony słowo „geografia” nie pojawia się w podstawowych podręcznikach na
temat etyki ekologicznej, percepcji środowiska (Wilczyński 1996).
Trójkąt platoński czyli „razem”
Przemiany metodologiczne, jakie musiałyby towarzyszyć wyżej opisanemu podejściu, wymagają rezygnacji z dominującego dotychczas podejścia badawczego
typu discipline-oriented i przejścia na analizę naukową, wykorzystującą wyspecjalizowaną wiedzę w badaniach typu problem-oriented (Granö 1991). Nie chodzi
bynajmniej o wyzbycie się postępu w dyscyplinach specjalistycznych. W nurcie
postępującej wiedzy, metod badawczych i możliwościach pozyskania informacji
jest on wręcz niezbędny. Ale postępujący rozwój nauki i wysoki stopień specjalizacji w wielu przypadkach nie wystarczą, by posiadana wiedza została dostatecznie zinterpretowana. Chodzi o to, aby wyspecjalizowaną wiedzę odpowiednio wykorzystać w badaniach zespołów interdyscyplinarnych, aby uzyskać najwyższy z możliwych poziom komplementarności i jasności (ryc. 7). Przyjmując
tezę, że geografia reprezentuje całościowy sposób rozumienia przyrody, można
przypuszczać, iż jest ona tą dziedziną nauki, której być może udałoby się pogodzić dwie konkurencyjne postawy: pierwszą – opartą na pozytywistycznym opisie wszystkiego co poznawalne, i drugą – wypływającą z przekonania, że rozwój
nauki dokonuje się dzięki odkrywaniu ukrytych struktur (strukturalizm), znaczeń, wartości lub głębokiego sensu (fenomenologia), istoty doświadczeń (pragmatyzm) lub mistyki przyrody. W tym miejscu warto odnieść się do idei trójkąta
platońskiego; wedle zamysłów Platona, świat obejmuje trzy współzależne sfery,
które stały się później przedmiotami trzech głównych kierunków myśli człowieka
– filozofii przyrody, filozofii człowieka i filozofii ducha. Wilczyński (1996) przeniósł
to na grunt geografii i doszedł do wniosku, iż zastępując triadę pojęć platońskich
(przyroda, człowiek, duch) odpowiadającymi im pojęciami geograficznymi, tj.
środowisko geograficzne, geograf, idea geograficzna, można uzyskać logiczny
system nauki, umożliwiający syntezę racjonalizmu, humanistyki i jej metafizyczno-kontemplacyjnej obudowy.

Ryc. 7. Modele podejść badawczych typu
discipline-oriented (A) i problem-oriented (B)
Fig. 7. Approach models in research of the
discipline-oriented (A) and problem-oriented (B)
type.
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Podsumowanie
Powrót do znanych już starych twierdzeń i prawd (veterum veritatum) przypomniał o znaczeniu geograficznych badań zasobów wodnych we współczesnym
świecie. Ilość, jakość i dynamika zasobów wodnych powinny być rozpatrywane
nie tylko w kontekście pozostałych komponentów środowiska przyrodniczego,
ale także z uwzględnieniem uwarunkowań – etyczno-społeczno-gospodarczych.
Stąd też geografowie powinni coraz częściej pełnić rolę animatorów interdyscyplinarnych działań badawczych, inicjatyw ekologicznych, umiejętnego wykorzystania wiedzy ekspertów w eksploatacji zasobów wodnych. Podpierając się opinią Jahna (1990), który obawiał się, że jeśli nauka przestaje być filozofią, to „traci
swoje najbardziej ogólnoludzkie cechy”, można skonstatować, że tym, co wnosi
dorobek współczesnej etyki środowiskowej, filozofii nauk przyrodniczych i nowego spojrzenia na miejsce człowieka w przyrodzie, jest przekonanie, iż zasoby
wodne wymagają szczególnego traktowania nie z powodu ich ważności
w hierarchii potrzeb człowieka współczesnego lub potrzeb przyszłych pokoleń,
ale dla nich samych.
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Natural conditions and other aspects of water resources
in river catchments – ad memoriam veterum veritatum
In the anthropocene age, many problems in water resources resulted from interactions
between water and human water demand and use. A number of non-natural factors
forced changes in water resources. Changes in the catchment as a terrestrial system induce changes in the hydrological system and control of rainfall-runoff relations. Climate
change is one of several processes affecting water resources. There is a lot of evidence
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that most of the warming observed over the last 50 years is attributable to human activities. As an effect of climate changes, one may observe ongoing intensification of the water cycle, with increasing rates of evapotranspiration and water vapour concentration in
the atmosphere.
The paper also presents basic philosophical assumptions and orientations in geography which might be useful in water – resource oriented thinking and actions.
The dominant social paradigm of Western industrial societies dominating in the contemporary world is co-responsible for environmental decline, also in water resources.
The ecological philosophy developed in the XX century could be a basis for a new ecological paradigm. The article concludes by suggesting geographers to focus on problem-oriented research involving experts from different disciplines and incorporate relevant
knowledge. It might help solve environmental problems.
Key words: anthropocene, deep ecology, problem-oriented research, water resources.

Średnie i skrajne odpływy z obszaru Polski*
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Zarys treści: W opracowaniu przedstawiono zróżnicowanie odpływu rzek polskich
w latach 1901–2006 oraz wartości odpływów jednostkowych średnich, minimalnych i
maksymalnych w latach 1951–2006. Wartości przepływów charakterystycznych oraz lata
pojawiania się przepływów skrajnych i tendencje ich zmian w drugiej połowie XX w.
określono na podstawie danych z 52 przekrojów wodowskazowych IMGW. Na rycinach
przedstawiono wartości i terminy pojawiania się przepływów charakterystycznych oraz
przestrzenne zróżnicowanie wartości odpływów jednostkowych w Polsce, a także tendencje zmian przepływów w profilach hydrometrycznych. Zróżnicowane ich wartości
na obszarze kraju wynika z warunków środowiska geograficznego.
Słowa kluczowe: odpływ rzek polskich, przepływy charakterystyczne, odpływ jednostkowy.

Odpływ średni
Wielkość zasobów wodnych obszaru najlepiej odzwierciedla moduł odpływu,
czyli średnia ilość odpływającej wody. Mogą one być określane w miarach bezwzględnych, jako objętość odpływu w jednostce czasu, lub względnych odniesionych najczęściej do jednego kilometra kwadratowego lub powierzchni zlewni.
Zasoby wodne Polski określane są jako wielkość odpływu z powierzchni kraju
(312 677 km2). Ale rzeki uchodzące w Polsce są w części zasilane również poza
granicami kraju. Zatem odpływ rzek polskich odnosi się do obszaru o 12,3%
większego od powierzchni kraju (351 208 km2). W ostatnich latach opublikowanych zostało kilka prac określających wielkość odpływu w XX w. lub w jego drugiej połowie. W ubiegłym stuleciu roczny odpływ całkowity rzek polskich wynosił 61,5 km3, a z obszaru Polski odpływało 53,9 km3 (Fal, Bogdanowicz 2002).
Różnica między odpływem całkowitym a odpływem z powierzchni Polski wyno*
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si 7,6 km3. Roczne odpływy całkowite cechują się stosunkowo małą zmiennością,
co wskazuje na zależność odpływu w kolejnych latach. Moduł odpływu rzek
polskich w XX w. wynosił 1950 m3⋅ s–1, a z obszaru Polski 1710 m3⋅ s–1.
Odpływ jednostkowy w kraju wynosił 5,47 dm3⋅ s–1∙km–2, a warstwa odpływu
172,4 mm (Fal, Bogdanowicz 2002).
W latach 1901–2006 odpływ był bardzo zróżnicowany, a co 3–4 lata występowały okresy wysokich i niskich odpływów. Najniższe i najwyższe roczne odpływy pojawiły się w drugiej połowie ubiegłego wieku; najniższy – 37,6 km3
w 1954 r., a najwyższy – 89,9 km3 w 1981 (ryc. 1). Przepływy rzek wyższe od
średnich najdłużej trwały w na przełomie wieków, od 1994 do 2001. Okresy najsuchsze przypadają na lata 1932–1937 oraz 1989–1993 (Fal, Bogdanowicz 2002).

Ryc. 1. Roczny odpływ rzek polskich oraz tendencja jego zmian w latach 1901–2006
Fig. 1. Annual outflow from Polish rivers and change tendencies in 1901–2006

Pierwsze lata XXI w. – po 2002 r. – również należą do suchych (ryc. 1), gdyż
odpływy roczne lat 2003–2006 były zdecydowanie niższe od wartości średnich,
utrzymywały się na poziomie 50 km3. W okresie tym nie wystąpiły na szerszą
skalę ekstremalne zdarzenia hydrologiczne.
Na podstawie dostępnych materiałów IMGW zestawiono dane dotyczące
średniego rocznego odpływu rzek polskich z okresu 1901–2007 (Fal i in. 2000,
Ochrona środowiska, 2008). Średnia roczna objętość odpływu wynosiła 61,32 km3
oraz wykazywała w okresie badań na nieistotną statystycznie tendencję rosnącą
(ryc. 1). Średni odpływ rzeczny (moduł odpływu) miał wartość 1946 m3⋅ s–1, warstwa odpływu sięgała prawie 175 mm, a odpływ jednostkowy 5,54 dm3⋅ s–1∙km–2.
W celu oceny współczesnych trendów występowania zdarzeń ekstremalnych, przy ciągle ograniczonym dostępie do zweryfikowanych danych IMiGW,
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podjęto analizę dostępnych materiałów z 52 stacji hydrometrycznych, zestawionych w opracowaniu IMiGW dotyczącym przepływów charakterystycznych
głównych rzek polskich w latach 1951–1995 (Fal i in. 2000) oraz danych archiwalnych IMiGW. Z tego opracowania zestawiono roczne charakterystyczne wartości:
maksymalne, średnie i minimalne. Opublikowaną serię danych uzupełniono materiałami obserwacyjnymi IMGW za lata 1996–2006. Ostatecznie uzyskano dane
z 56, lat 1951–2006, dla 52 stacji IMGW – zamykających różnej wielkości zlewnie
rozmieszczone na obszarze Polski. W przeważającej liczbie (2/3) są to zlewnie
o powierzchni kilku tysięcy km2, tylko w 4 przypadkach były to mniejsze obszary.
O wielkości odpływu ze zlewni decydują zarówno przepływy średnie, jak
i skrajnie wysokie lub bardzo niskie. W latach 1951–2006 przepływy skrajne pojawiały się w różnych latach, co jest związane z regionalnymi warunkami zasilania i spływu wody (ryc. 2). Początek zestawionej serii danych to stosunkowo częste pojawianie się przepływów skrajnych, zarówno niskich jak i wysokich, co
znajduje odzwierciedlenie w wezbraniach i niżówkach pojawiających się w kraju
(Stachy i in. 1996, Susze…, 1995, Fal i in. 2000). Sumarycznie w latach 1951–1965
częściej zdarzały się przepływy skrajnie niskie. W drugiej części serii danych
stwierdza się zdecydowaną koncentrację pojawiania się przepływów skrajnie
wysokich w latach 1979–1980 oraz w 1997 r. Skrajnie wysokie przepływy 1979 r.
wystąpiły w czasie wezbrania roztopowego, które objęło północną część kraju,
wraz z dorzeczem Bugu (Stachy i in. 1996, Fal i in. 1997). Natomiast w 1997 r.
maksymalne przepływy pojawiły się w południowo-zachodniej części kraju,
głównie w dorzeczu górnej Odry (Dubicki i in. 1997, Grela i in. 1997, Fal, Bogdanowicz 2002). W 1958 r. w czasie letniego wezbrania opadowego wystąpiły ekstremalne wysokie spływy wody w karpackich dopływach górnej Wisły (Fal i in.
1997).

Ryc. 2. Terminy pojawiania się przepływów maksymalnych (1) i minimalnych (2) w 52 profilach
wodowskazowych w latach 1951–2006
Fig. 2. Dates of maximal (1) and minimal (2) discharges in 52 watergauges in 1951–2006
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W XX w. najgłębsza niżówka, która objęła cały kraj, wystąpiła w 1921 r.
W drugiej połowie XX w. przepływy najniższe roczne najczęściej pojawiały się
w latach 1960, 1992, 1954, 1969 i 1994. Lata wystąpienia przepływów najniższych
lub najwyższych w 56-letniej serii nawiązują do regionalnych warunków hydrometeorologicznych, jakie zadecydowały o pojawieniu się ekstremalnych wartości.
Najniższe przepływy 1960 r. są efektem głębokiej niżówki letnio-jesiennej 1959 r.,
obejmującej obszar niemal całego kraju. Podobnie rozległa była letnia niżówka
1992 r., najgłębsza rejestrowana przede wszystkim w obszarze wyżynnym Polski.
Niskie przepływy 1954 r. wystąpiły w niżowej części dorzecza Odry (Fal i in.
1997, 2000).
Pojawianie się suszy i przepływów niżówkowych analizowane było na podstawie danych historycznych. Począwszy od XIV w., w poszczególnych stuleciach susza pojawiła się 20–25 razy na 100 lat (Sadowski 1991), czyli średnio
z częstością raz na 4–5 lat. Ostatnia bardzo głęboka niżówka wystąpiła w pierwszych latach ostatniej dekady XX w. Ocenę przepływów ekstremalnych rzek środkowej Polski w latach 1951–2000 zestawił Jokiel (2008), z podkreśleniem zmienności
wieloletniej i sezonowej zjawiska. Z kolei Bartnik i Jokiel (2007) opracowali odpływy maksymalne rzek europejskich i indeksy powodziowości. Wymienieni autorzy
stwierdzają, że w Europie w XX w. nie obserwuje się wyraźnej tendencji wzrostowej przepływów maksymalnych rzek i częstości ich pojawiania się.
Zebrane dane hydrometryczne posłużyły do obliczenia tendencji zmian
przepływów: najwyższych, średnich i najniższych dla 52 profili wodowskazowych.
Następnie wyznaczono przepływy skrajne i średnie, czyli WWQ, SSQ i NNQ,
w latach 1951–2006. Po zestawieniu charakterystycznych wartości przepływów,
obliczono odpływy jednostkowe WWq, SSq i NNq oraz wykreślono mapy dokumentujące zróżnicowanie tych wielkości. Przy interpolacji uwzględniano uzyskane wartości odpływu jednostkowego umieszczone w środku geometrycznym
zlewni. Należy jednoznacznie podkreślić, że z uwagi na małą liczbę danych
przebieg izorei na mapach nie może być precyzyjnie wykreślony, a więc rozkład
wielkości odpływów jest przybliżony. Mimo to uzyskane obrazy dobrze przedstawiają zróżnicowanie wielkości charakterystycznych spływów jednostkowych,
gdyż układ izolinii nawiązuje do warunków fizjograficznych oraz wielkości opadów atmosferycznych. Na mapach podano lokalizację przekrojów hydrometrycznych, a zróżnicowanymi sygnaturami określono, zgodnie ze znakiem – bez
oceny poziomu istotności – tendencję zmian wybranych przepływów charakterystycznych.
Średni odpływ jednostkowy
Zebrany materiał pozwalał na przeglądowe opracowanie wielkości odpływu, na
interpolację wartości od 3 do 10 dm3⋅ s–1∙km–2 (ryc. 3). W obszarze nizinnym
średnie odpływy jednostkowe wynoszą od 3 do 4 dm3⋅ s–1⋅ km–2, przy czym w
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zlewni górnej Noteci nie osiągają 3 dm3⋅ s⋅ –1⋅ km–2. Na Pojezierzu Mazurskim
wzrastają do 6 dm3⋅ s–1⋅ km–2, a na Pojezierzu Pomorskim do 9 dm3⋅ s–1⋅ km–2.
Wartości odpływów jednostkowych konsekwentnie wzrastają na wyżynach, Pogórzu Karpackim i w Karpatach oraz na Przedgórzu Sudeckim i w Sudetach.

Ryc. 3. Średni odpływy jednostkowy rzek polskich [dm3⋅ s–1⋅ km–2] oraz tendencje jego zmian
w przekrojach wodowskazowych w latach 1951–2006
1 – tendencja wzrostowa, 2 – tendencja spadkowa
Fig. 3. Average specific runoff from Polish rivers [dm3⋅ s–1⋅ km–2] and change tendencies in watergauges
in 1951–2006
1 – upward tendency, 2 – downward tendency

Przestrzenny rozkład odpływu jednostkowego jest zbliżony do zamieszczanych w opracowaniach hydrologicznych (Dynowska 1972, Atlas hydrologiczny…,
1987, Bartnik, Jokiel 1997). Według Fal i Bogdanowicz (2002), w latach 1950–2000
średni odpływ jednostkowy w pasie nizin środkowych wynosił 2–4 dm3⋅ s–
1⋅ km–2, na wyżynach wzrastał do 5–6 dm3⋅ s–1⋅ km–2, w górach osiągał 10–20
dm3⋅ s–1⋅ km–2,
a w Tatrach przekraczał 40 dm3⋅ s–1⋅ km–2. Na pojezierzach i przymorzu średni
odpływ jednostkowy wynosił 8–10 dm3⋅ s–1⋅ km–2 (Fal, Bogdanowicz 2002).
W ujęciu sezonowym najwyższe roczne odpływy pojawiają się w marcu
i kwietniu, najniższe najczęściej we wrześniu i październiku, a w górach w zimie.
Średnie przepływy w latach 1951–2006 wykazywały w 16 przekrojach wodowskazowych tendencję spadkową, a w 36 wzrostową. Przestrzenne rozmieszczenie poszczególnych grup wodowskazów (ryc. 3) wskazuje częściej spadkową
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tendencję przepływów w profilach wodowskazowych zamykających zlewnie
położone na skraju wyżyn i w północnej części nizin.
Maksymalny odpływ jednostkowy
Wielkość maksymalnych spływów jednostkowych w analizowanych 52 zlewniach
była mocno zróżnicowana, od około 20 dm3⋅ s–1⋅ km–2 w niektórych zlewniach
pojeziernych, do ponad 1000 dm3⋅ s–1⋅ km–2 w zlewniach karpackich dopływów
górnej Wisły. Maksymalne odpływy jednostkowe na pojezierzach oraz w Wielkopolsce nie osiągały 50 dm3⋅ s–1⋅ km–2 (ryc. 4), na obszarze wyżyn były wyższe
od
100 dm3⋅ s–1⋅ km–2, a w Karpatach i w Sudetach przekraczały 200 dm3⋅ s–1⋅ km–2.
Największe zarejestrowane wartości w obserwowanych zlewniach karpackich
dochodzą do 1000 dm3⋅ s–1⋅ km–2. Według Fal i Bogdanowicz (2002), w latach
1951–2000 największe odpływy jednostkowe WWq powyżej 2000 dm3⋅ s–1⋅ km–2
wystąpiły w Tatrach i w Beskidach, a w 1997 r. pojawiły się również w Sudetach.
Najmniejsze wartości występują na pojezierzu, gdzie są stukrotnie mniejsze niż
w górach.
Maksymalne spływy wody są uzależnione od czynników fizycznogeograficznych oraz od wielkości badanej zlewni. W wielu opracowaniach pojawiają się
dane wskazujące na duże zróżnicowanie maksymalnych odpływów jednostkowych na obszarze Polski (Ciepielowski 1970, Dębski 1970, Fal 2004, Jokiel, Tomalski
2004, Ciepielowski, Dąbkowski 2006). Najwyższe odpływy jednostkowe stwierdzane są w czasie gwałtownych wezbrań w maleńkich zlewniach o powierzchni
kilku kilometrów kwadratowych. Określone ich wartości wzrastają nawet do
kilkunastu metrów sześciennych z kilometra kwadratowego (Dębski 1970, Ciepielowski 1970), a spływ wody w Sułoszowej przekroczył 25 m3⋅ s–1⋅ km–2 (Niedbała, Soja 1998).
W obserwowanych zlewniach IMGW w latach 1921–2000 najwyższe odpływy jednostkowe zarejestrowano w Sudetach i Karpatach (Fal 2004):
̶ 1997 r., w zlewni Kamienicy do Bolesławowa 4,76 m3⋅ s–1⋅ km–2 (obszar
14,3 km2);
̶ 1973 r., w zlewni Kamienicy Nawojowskiej do Łabowej 4,32 m3⋅ s–1⋅ km–2
(obszar 65,0 km2);
̶ 1997 r., w zlewni Wielkiego Rogoźnika do Ludźmierza 2,70 m3⋅ s–1⋅ km–2
(obszar 124,3 km2);
̶ 1997 r., w zlewni Białej Lądeckiej do Lądka Zdroju 2,57 m3⋅ s–1⋅ km–2 (obszar 165,5 km2).
Maksymalne przepływy w przekrojach wodowskazowych wykazywały w 39
przypadkach spadek, a w 13 tendencję wzrostową (ryc. 4). Zlewnie wykazujące
wzrost przepływu znajdują się w obrębie Pojezierza Pomorskiego oraz w Sudetach. Uzyskane wyniki wskazują na przewagę malejących przepływów maksy-
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malnych w przekrojach wodowskazowych, co wymaga szczegółowych badań,
z uwzględnieniem zagadnień retencjonowania wody.

Ryc. 4. Maksymalny odpływ jednostkowy rzek polskich [dm3⋅ s–1⋅ km–2] oraz tendencje jego zmian
w przekrojach wodowskazowych w latach 1951–2006
1 – tendencja wzrostowa, 2 – tendencja spadkowa
Fig. 4. Maximal specific runoff from Polish rivers [dm3⋅ s–1⋅ km–2] and change tendencies in watergauges
in 1951–2006
1 – upward tendency, 2 – downward tendency

Minimalny odpływ jednostkowy
Zebrany materiał nie pozwalał na szczegółowe uzyskanie przestrzennego zróżnicowania odpływów minimalnych. Przyjęto tylko wydzielenia co 0,5 dm3⋅ s–
1⋅ km–2, które pozwoliły na uzyskanie przeglądowego obrazu niskich zasobów
wód. W obszarze nizinnym – Mazowsze, Wielkopolska i Nizina Śląska – najniższe minimalne odpływy jednostkowe nie osiągają 0,5 dm3⋅ s–1⋅ km–2 (ryc. 5). Wiele małych rzek wysycha w długich okresach bezopadowych, a rzeczywiste minimalne odpływy jednostkowe nie osiągają nawet 0,1 dm3⋅ s–1⋅ km–2. W obszarze
wyżynnym i górskim minimalne odpływy jednostkowe przekraczają 1 dm3⋅ s–
1⋅ km–2. Z kolei na Pojezierzu Mazurskim utrzymują się około 1,5 dm3⋅ s–1⋅ km–2,
na Pojezierzu Pomorskim przekraczają 2 dm3⋅ s–1⋅ km–2. Zdaniem Bartnika
(2004), odpływ niżów-kowy jest wynikiem oddziaływania czynników hydroge-
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ologicznych, które decydują o zasobności zbiorników wód podziemnych. Rozkład przestrzenny jest zgodny z wielkością zasilania podziemnego rzek (Paszczyk 1975).

Ryc. 5. Minimalny odpływ jednostkowy rzek polskich [dm3⋅ s–1⋅ km–2] oraz tendencje jego zmian
w przekrojach wodowskazowych w latach 1951–2006
1 – tendencja wzrostowa, 2 – tendencja spadkowa
Fig. 5. Minimal specific runoff from Polish rivers [dm3⋅ s–1⋅ km–2]] and change tendencies in watergauges
in 1951–2006
1 – upward tendency, 2 – downward tendency

Według Fal i Bogdanowicz (2002), na obszarze nizin środkowopolskich
średni niski (SNq) odpływ jednostkowy na ogół nie przekracza 1 dm3⋅ s–1⋅ km–2.
Na wyżynach odpływy średnie niskie lokalnie przekraczają 2 dm3⋅ s–1⋅ km–2, na
pojezierzach i w górach sięgają 3 dm3⋅ s–1⋅ km–2, a w Tatrach nawet 10 dm3⋅ s–
1⋅ km–2. Według Bartnika (2004), najmniejsze odpływy niskie pojawiają się w
miesiącach letnich, a ekstremalnie niskie odpływy występują w zlewniach Wielkopolski i Mazowsza.
Minimalne przepływy rzek wykazywały w latach 1951–2006 tendencję
wzrostową w 42 przekrojach wodowskazowych, a w 10 stwierdzono obniżanie
się minimalnych rocznych przepływów. Zmniejszanie się przepływów najniższych stwierdzono w dopływach górnej Wisły i górnej Odry oraz w sąsiedztwie
działu wodnego II rzędu w strefie międzyrzecza Wisły i Warty. Trudno podejmować próby interpretacji uzyskanego obrazu, gdyż o wynikach mogły zadecy-
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dować różne czynniki, zarówno naturalne, jak i antropogeniczne. Uzyskane
wartości wskazują na celowość podjęcia głębokich studiów, z wykorzystaniem
pełnego materiału obserwacyjnego dla wyjaśnienia przyczyn tego zjawiska.

Podsumowanie
Średni odpływ rzekami polskimi w latach 1901–2006 wynosił 1946 m3∙s-1, co odpowiada odpływowi jednostkowemu 5,54 dm3⋅ s–1⋅ km–2. Jego wartość zmienia
się w przestrzeni i czasie, co wynika ze zróżnicowania warunków klimatycznych
i terenowych. W latach 1951–2006 w 2/3 analizowanych przekrojów wodowskazowych występowała tendencja wzrostowa przepływu. Maksymalne odpływy
jednostkowe zmieniały się od 20 do ponad 1000 dm3⋅ s–1⋅ km–2. Około 1/4 analizowanych zlewni wykazywało wzrostową tendencję odpływu jednostkowego,
a w pozostałych 39 stwierdzono obniżanie się jego wartości. Minimalne odpływy
jednostkowe w 80% badanych zlewni wykazywały tendencję wzrostową. Jego
wartości zmieniają się od poniżej 0,5 dm3⋅ s–1⋅ km–2 w obszarze niżowym, do
2 dm3⋅ s–1⋅ km–2 na Pojezierzu Pomorskim. Zasoby wodne w skali Europy są niskie, osiągają zaledwie 60% odpływu jednostkowego z kontynentu.
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Average and extreme runoff from the Polish territory
The paper concerns the diversity of Polish river outflow in 1901–2006 and the values of
average, minimal and maximal specific runoff in 1951–2006. The values of characteristic
discharges and the years of occurrence of extreme values and the change tendencies in
the second half of the 20th century were determined on the basis of data collected from
52 watergauges of the Institute of Meteorology and Water Management. The values and
dates of characteristic discharge occurrence, spatial diversity of specific runoff in Poland
as well as change tendencies of discharges in hydrometric profiles are shown in the figures. The diversity of water resources on the Polish territory results from geographical
environment conditions.
Key words: outflow from Polish rivers, characteristic discharges, specific runoff.

Zasoby rzek Przymorza i ich zmienność
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Zarys treści: Celem pracy było określenie najważniejszych charakterystyk odpływu rzek
Przymorza. Badania przeprowadzono na podstawie wyników pomiarów przepływu
z posterunków wodowskazowych położonych na dziewięciu największych rzekach
Przymorza. W badaniach wykorzystano dane IMGW dotyczące wielkości średnich i ekstremalnych odpływów z wielolecia 1961–2000 oraz codziennych przepływów dobowych
z dziesięciolecia 1989–1998. Analiza wykazała, że najwyższymi i najbardziej stabilnymi
zasobami rzecznymi cechowały się rzeki środkowej części Przymorza. Rzeki zachodniej
części badanej jednostki hydrograficznej cechowały się niższymi średnimi odpływami
jednostkowymi oraz wyraźnie większą zmiennością przepływów.
Słowa kluczowe: zasoby wodne, odpływ rzeczny, rzeki Przymorza.

W publikacjach omawiających zasoby rzeczne Polski wskazuje się na wyraźnie
odmienne, uprzywilejowane miejsce zasobów wód dorzeczy Przymorza
(Dynowska 1971, Stachy 1980). Ta jednostka hydrograficzna cechuje się wysokimi,
zbliżonymi do charakterystyk obszarów górskich, odpływami całkowitymi, wyróżniającymi się jednocześnie największą stabilnością, co je zdecydowanie odróżnia od charakterystyk rzek górskich (Choiński 1988). Specyfika hydrologiczna
Przymorza skłoniła licznych autorów do prób jej opisania, jak również podjęcia
badań nad jej uwarunkowaniami fizycznogeograficznymi. Prac, które koncentrowałyby się głównie na odpływach rzecznych i obejmowały całą tę jednostkę,
a nie jej poszczególne zlewnie, było jednak niewiele (Stachy 1980, Cyberski 1984,
Bogdanowicz 2004, Marszelewski 2007). Zakończone w tym roku prace nad mapami hydrograficznymi Polski w skali 1:50000, obejmującymi swym zasięgiem
wszystkie dorzecza północnego skłonu Pojezierzy Południowobałtyckich, pozwalają na ponowne dokonanie oceny ich zasobności, na podstawie dłuższych i bardziej aktualnych niż dotychczas ciągów obserwacyjnych. Celem przedstawianej
pracy było określenie najważniejszych charakterystyk odpływu rzek Przymorza
oraz ich zmienności, zwłaszcza sezonowej. Podjęto także próbę zweryfikowania,
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wskazywanej już w niektórych pracach (Bogdanowicz 2004, Marszelewski 2007),
wewnętrznej niejednorodności tej jednostki pod względem wybranych charakterystyk hydrologicznych.
Obszar badań
Według Stachego (1980), Przymorze to jednostka hydrograficzna położona między dorzeczami Odry i Wisły. W niektórych opracowaniach (Augustowska i in.
1994, Bogdanowicz 2004) przyjęto, że zajmuje ona szerszy obszar, obejmując
zlewnie wszystkich rzek Polski uchodzących do Bałtyku, poza dorzeczami Wisły
i Odry. W tym opracowaniu do rzek Przymorza zaliczono również Inę, będącą
prawobrzeżnym dopływem Odry (ryc. 1), ujście Iny do rzeki głównej znajduje się
bowiem w obrębie estuarium Odry, poniżej ostatniego posterunku hydrometrycznego na Odrze, w którym wykonywane są systematyczne pomiary przepływu. Ponadto, ze względu na specyficzne położenie posterunków wodowskazowych, osobno rozpatrywano zlewnię Grabowej, mimo iż jest ona dopływem
Wieprzy. W związku z przeprowadzoną analizą porównawczą, odnoszącą się do
wyników prac innych autorów, nie objęto badaniami rzek Przymorza położonych
na wschód od Wisły. W konsekwencji badania przeprowadzono na podstawie
wyników pomiarów z posterunków wodowskazowych położonych na dziewięciu największych, kontrolowanych hydrometrycznie, rzekach Przymorza.
Wszystkie profile pomiarowe znajdowały się w odległości nie większej niż 30 km
od ujścia rzek do ich odbiorników (tab. 1). Wybrane posterunki wodowskazowe

Ryc. 1. Położenie posterunków wodowskazowych na badanych rzekach Przymorza
Fig. 1. Location of gauging stations on the analysed coastal rivers
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Tab. 1. Wybrane charakterystyki lokalizacji posterunków wodowskazowych na badanych rzekach
Przymorza
Tab. 1. Selected characteristics of the location of gauging stations on the analysed coastal rivers

Rzeka
River

Odległość
posterunku
Posterunek
Powierzchnia
od ujścia
wodowskazowy
zlewni
do odbiornika
Gauging
Basin area
Distance of the gauging
station
A [km2]
station from the outlet
[km]

Powierzchnia
dorzecza
Catchment area
Ad [km2]

(A/Ad)⋅100
[%]

Ina

Goleniów

15,8

2163

2189

98,8

Rega

Trzebiatów

12,9

2628

2724

96,5

Parsęta

Bardy

25,0

2955

3151

93,8

Grabowa

Grabowo

18,0

439

535

82,1

Wieprza

Stary Kraków

20,6

1519

1634

93,0

Słupia

Charnowo

11,3

1599

1623

98,5

Łupawa

Smołdzino

13,3

805

924

87,1

Łeba

Cecenowo

25,2

1120

1801

62,2

Reda

Wejherowo

20,9

395

485

81,4

zamykały zlewnie, których powierzchnie zbliżone były do powierzchni całych
dorzeczy, przy czym najmniejsza część dorzecza kontrolowana była w przypadku zlewni Łeby, a największa – w przypadku zlewni Iny (tab. 1).
Metody i materiały źródłowe
W badaniach wykorzystano dane IMGW, dotyczące średnich miesięcznych
i średnich rocznych oraz maksymalnych i minimalnych odpływów z wielolecia
1961–2000, zamieszczone w komentarzach do arkuszy mapy hydrograficznej
Polski w skali 1:50000. W przypadku niektórych posterunków okres ten był krótszy ze względu na późniejsze zainstalowanie wodowskazu (Słupia w Charnowie
– lata 1970–2000, Grabowa w Grabowie – lata 1976–2000). Z powodu nieuwzględnienia posterunku w Grabowie na mapie hydrograficznej, część analiz
została oparta na własnych obliczeniach. Przy ocenie zmienności przepływów
skrajnych rzek Przymorza wykorzystano dane z okresu dziesięciolecia hydrologicznego 1989–1998, z którego posiadano bazę obejmującą codzienne wartości
przepływów. Dla tego też okresu zostały wykonane analizy sezonowej zmienności odpływu Grabowej.
Do obliczeń charakterystyk odpływu zostały zastosowane powszechnie
znane wzory statystyczne (Norcliffe 1986). Częstość występowania w poszczególnych miesiącach przepływów skrajnych obliczono na podstawie analizy statystycznej wykonanej na zbiorze codziennych przepływów dobowych z dziesięcio-
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lecia 1989–1998. Jako skrajnie wysoki uznawano każdy przepływ dobowy przewyższający wielkość graniczną, odpowiadającą 99. percentylowi, natomiast
przepływ skrajnie niski zdefiniowano jako niższy od granicznego, odpowiadającego 1. percentylowi. Wartość percentyli obliczono metodą dystrybuanty empirycznej z interpolacją. Nieregularność przepływów ekstremalnych (NPex) obliczono jako stosunek przepływu maksymalnego do minimalnego w wieloleciu
(Marszelewski 2007).
Uzupełniającym elementem analizy sezonowości odpływu rzecznego było
zastosowanie indeksu sezonowości (IS) oraz wskaźnika pory koncentracji (PK).
Wskaźniki te, wykorzystane m.in. przez Tomaszewskiego (2001) do oceny struktury sezonowej odpływu podziemnego rzek Polski, pozwalają na określenie
stopnia sezonowości (indeks IS), od 0% przy odpływie rozłożonym równomiernie w ciągu roku, do 100% w przypadku odpływu skoncentrowanego w jednym
miesiącu w roku. Drugi z obliczonych wskaźników (PK) pozwala określić, z dokładnością do jednej doby, porę koncentracji odpływu w jego rocznym przebiegu. Wartości powyższych wskaźników zostały obliczone przy zastosowaniu
wzorów zaproponowanych przez Pottera i Pettijohna (1963).
Analizę skupień, która posłużyła do oceny jednorodności hydrologicznej
obszaru badań, przeprowadzono przy wykorzystaniu metody Warda. Zastosowana w pracy procedura hierarchicznego grupowania polegała na łączeniu
w skupienia elementów, które w utworzonym nowym skupieniu zapewniają
minimum sumy kwadratów odchyleń wszystkich elementów od jego środka
ciężkości (Bogdanowicz, 2004).
Wszystkie obliczenia i analizy statystyczne w pracy wykonano przy wykorzystaniu programów Statistica pl oraz MS Excel.
Średnie odpływy roczne
Największymi zasobami wodnymi, wyrażonymi średnim rocznym przepływem
rzecznym (> 20 m3⋅s‒1), cechowały się Parsęta i Rega, natomiast najmniejszymi
(< 10 m3⋅s–1) – Grabowa, Łupawa i Reda (ryc. 2). Analiza zależności wielkości odpływu rzecznego od powierzchni zlewni wskazuje, że w grupie największych
zlewni (A > 2000 km2) zależność przebiega odmiennie niż w pozostałych zlewniach (A < 2000 km2). W rezultacie Ina, zajmująca 3 miejsce wśród rzek Przymorza pod względem powierzchni dorzecza, charakteryzuje się niższymi średnimi
rocznymi przepływami nie tylko od Regi i Parsęty, ale również od mniejszych od
niej rzek, takich jak Słupia czy Wieprza. Zdaniem autora, odmienność charakterystyk największych zlewni nie wynika z uwarunkowań geograficznych i hydrologicznych związanych z ich rangą, ale z faktu, iż wszystkie te zlewnie położone
są w zachodniej części Przymorza, cechującej się odmiennymi, w stosunku do
pozostałych dorzeczy, charakterystykami bilansu wodnego.
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Ryc. 2. Średnie roczne przepływy rzek Przymorza w latach 1961–2000 na tle powierzchni ich zlewni
Fig. 2. Mean annual flow of the coastal rivers in the period of 1961–2000 with respect to their drainage area

Analizą średnich rocznych odpływów jednostkowych w zlewniach Przymorza zajmowano się już niejednokrotnie. W tab. 2 zestawiono wartości odpływów
zaczerpnięte z najważniejszych prac, pomijając te opracowania, które bazując na
charakterystykach z tych samych wieloleci, nie wnosiły do prowadzonej analizy
nowej informacji. Spośród wybranych publikacji najdłuższy, czterdziestoletni
okres obserwacji (1951–1990) został wykorzystany w pracy Bogdanowicza (2004)
oraz w najnowszej edycji mapy hydrograficznej Polski w skali 1:50000 (wielolecie
1961–2000). Większość dotychczasowych opracowań nie uwzględniała zlewni
Iny oraz Grabowej, dlatego też w tych pracach wykazywano, że najniższe odpływy jednostkowe cechowały dorzecze Regi, natomiast najwyższe – dorzecza
Redy (Balicki i in. 1980, Stachy 1986) lub Wieprzy (Marszelewski 2007). Według
Bogdanowicza (2004), zarówno w czterdziestoleciu 1951–1990, jak i w dziesięcioleciu 1989–1998, najniższe zasoby charakteryzowały zlewnię Iny (w drugiej kolejności Regę), a najwyższe – zlewnię Grabowej (a po niej Słupi). Porównanie odpływów jednostkowych z dwóch okresów czterdziestoletnich we wszystkich
badanych zlewniach wskazuje na bardzo małe różnice między nimi (< 3%), z wyjątkiem Iny, gdzie zaobserwowano około 10-procentowy przyrost zasobów.
Analiza średnich rocznych odpływów jednostkowych z okresu 1961–2000
wskazuje, że wśród zlewni rzek Przymorza wyraźnie wyróżniał się zwarty terytorialnie obszar o wysokim, stabilnym, średnim rocznym odpływie jednostkowym, znajdujący się w części Przymorza położonej na wschód od zlewni Grabowej
(ryc. 3). Najwyższe wartości, wyraźnie odbiegające od innych, cechowały zlewnię
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Tab. 2. Średnie odpływy jednostkowe ze zlewni rzek Przymorza w świetle dotychczasowych badań
Tab. 2. Mean specific runoff from the coastal catchments according to available papers

Zlewnia
Catchment

Profil
Gauging
station

Stachy
1986
(1951–
1970)a

Balicki
i in. 1980
(1951–
1975)

Komentarze
do mapy hydrograficznej
BogdaMarszeBogda2005–2007
nowicz
lewski
nowicz
Commentary to
2004
2007
2004
hydrographic
(1951–1990)b (1971–1990) (1989–1998)
map
2005–2007
(1961–2000)c

Iny

Goleniów

5,2

–

5,7

–

6,0

6,3

Regi

Trzebiatów

7,6

7,6

8,0

8,3

7,2

8,0

Parsęty

Bardy

8,6

8,8

9,5

9,9

9,3

9,6

–

–

15,5

–

14,3

14,5

Grabowej Grabowo
Wieprzy

Stary
Kraków

9,4

9,7

10,5

11,3

10,4

10,8

Słupi

Charnowod

10,2

9,6

11,3

11,2

10,6

11,3

Łupawy

Smołdzino

9,4

9,6

10,2

10,6

10,3

10,4

Łeby

Cecenowo

9,8

10,5

10,7

10,5

10,5

10,5

Redy

Wejherowo

11,0

11,2

11,1

–

9,9

11,0

Odpływy jednostkowe ze zlewni Parsęty i Łeby zostały obliczone z wielolecia 1956–1970, a ze zlewni
Redy – z wielolecia 1960–1970.
b Odpływy jednostkowe ze zlewni Parsęty, Łeby i Redy zostały obliczone z wielolecia 1956–1990,
ze zlewni Grabowej – z wielolecia 1976–1990, a ze zlewni Słupi – z wielolecia 1967–1990.
c Odpływy jednostkowe ze zlewni Grabowej zostały obliczone z wielolecia 1976–2000, a ze zlewni
Słupi – z wielolecia 1971–1990.
d Odpływy jednostkowe ze zlewni Słupi w pracach Stachego (1986) i Marszelewskiego (2007) zostały obliczone w profilu Słupsk (A = 1470 km2).
a

Grabowej, natomiast najniższe (< 10 dm3⋅s‒1⋅km‒2) – zlewnie położone na zachód
od niej. Odpływ jednostkowy ze zlewni Parsęty zbliżony był do średniego odpływu obliczonego z całego analizowanego obszaru Przymorza, który w okresie
1961–2000 wyniósł 9,4 dm3⋅s‒1⋅km‒2.
W ocenie zasobności zlewni rzecznych ważną rolę odgrywają średnie niskie
odpływy. Podobnie jak w przypadku średnich odpływów, również niskie odpływy osiągały największe wartości w zlewni Grabowej. Między tymi dwiema
charakterystykami występowały także podobieństwa w przestrzennym zróżnicowaniu. Zlewnie zachodniej części Przymorza cechowały się bowiem najniższą
zasobnością, mierzoną wartościami SNq (< 5 dm3⋅s‒1⋅km‒2). Dorzecze Iny zostało
ocenione nawet jako najmniej zasobne ze wszystkich badanych jednostek, z wartościami średnich niskich odpływów nie przekraczającymi 3 dm3⋅s‒1⋅km‒2.
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Ryc. 3. Średnie roczne (SSq) i średnie niskie odpływy jednostkowe (SNq) ze zlewni badanych rzek
w latach 1961–2000
Fig. 3. Mean annual (SSq) and mean low (SNq) specific runoff from the coastal catchments in the
period of 1961–2000

Zmienność przepływów ekstremalnych i skrajnych
Największą zmiennością przepływów ekstremalnych w latach 1961–2000, wyrażoną wartością stosunku przepływu maksymalnego do minimalnego w wieloleciu (NPex), charakteryzowała się Ina i Reda (NPex > 30). Najmniejszy współczynnik nieregularności (NPex < 10) cechował natomiast Grabową i Słupię (ryc. 4).
Przedstawione wartości są wyraźnie wyższe od obliczonych dla rzek Przymorza
przez Stachego (1980) oraz Marszelewskiego (2007). Rozbieżności te łatwo jednak
wyjaśnić różnicami w ciągach obserwacyjnych. Jak wskazuje bowiem Choiński
(1986), im dłuższy okres obserwacji, tym wyższa wartość współczynników nieregularności. Warto przy tym zauważyć, że wszystkie wartości współczynników
mieszczą się w szerokim przedziale, jaki dla rzek Przymorza został wyznaczony
przez Choińskiego (NPex < 50) i który obejmuje rzeki o największej stabilności
zasobów. Interesująca jest również wysoka, najwyższa spośród badanych rzek,
wartość współczynnika nieregularności Redy, która w dotychczasowych pracach
nie była wskazywana jako rzeka o dużej aktywności hydrologicznej (Cyberski
1993, Bogdanowicz 2007).
Wartości graniczne przepływów skrajnych poszczególnych rzek Przymorza
obliczono dla 1. i 99. percentyla. Na ich podstawie określono rozkład czasowy
występowania skrajnych przepływów w badanych rzekach Przymorza. Najwyższe przepływy pojawiały się w rzekach Przymorza we wszystkich miesiącach
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Ryc. 4. Nieregularność przepływów ekstremalnych w rzekach Przymorza w latach 1961–2000
Fig. 4. Irregularity of extreme flows in the coastal rivers in the period of 1961–2000

Tab. 3. Częstość występowania skrajnie wysokich przepływów w rzekach Przymorza w latach
1989–1998 [%]
Tab. 3. Frequency of the occurrence of extreme high flows in the coastal rivers in the period of 1989–
1998 [%]
Miesiąc
Month

Ina

Rega

XI

0

0

0

0

XII

0

0

4

I

0

0

II

38

Parsęta Grabowa Wieprza

Słupia

Łupawa

Łeba

Reda

7

0

0

0

0

16

3

0

0

16

25

0

0

0

0

0

0

0

40

54

20

21

19

42

20

11

III

62

30

11

7

0

19

0

38

29

IV

0

0

0

4

0

0

17

11

21

V

0

0

0

0

0

0

0

4

7

VI

0

0

0

7

7

0

0

4

0

VII

0

30

31

16

38

16

17

7

0

VIII

0

0

0

7

0

11

0

0

0

IX

0

0

0

7

24

19

0

0

0

X

0

0

0

16

0

16

24

0

7
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roku (tab. 3). Najczęściej występowały one jednak w lutym i w marcu, a także
w lipcu. W Inie przepływy skrajnie wysokie występowały wyłącznie w lutym
i marcu, natomiast w Grabowej aż w 9 miesiącach w ciągu roku.
Najniższe przepływy wykazywały znacznie bardziej skupiony rozkład czasowy niż przepływy najwyższe (tab. 4). Występowały one bowiem jedynie
w pięciu miesiącach roku, to znaczy od maja do września, przy czym w maju
zanotowano je wyłącznie w Łupawie i w Redzie. Najczęściej niskie przepływy
notowano w okresie lipiec–sierpień. Specyficznym rozkładem cechowały się
przepływy Iny, skrajnie niskie pojawiły się tylko i wyłącznie w sierpniu. Najbardziej rozłożone w czasie były natomiast najniższe przepływy w Łupawie.
Tab. 4. Częstość występowania w poszczególnych miesiącach skrajnie niskich przepływów w rzekach
Przymorza w latach 1989–1998 [%]
Tab. 4. Frequency of the occurrence of extreme low flows in the coastal rivers in the period of 1989–
1998 [%]
Miesiąc
Month

Ina

Rega

XI

0

0

0

0

XII

0

0

0

I

0

0

II

0

Parsęta Grabowa Wieprza

Słupia

Łupawa

Łeba

Reda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V

0

0

0

0

0

0

5

0

5

VI

0

8

0

35

10

17

15

0

22

VII

0

45

52

55

38

46

49

59

38

VIII

100

47

48

10

51

37

28

41

35

IX

0

0

0

0

0

0

3

0

0

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sezonowa zmienność odpływu
Rytm sezonowych zmian przepływu jest jedną z najważniejszych cech reżimu
rzecznego i stanowi jedną z najlepszych podstaw klasyfikacji rzek (Parde 1957).
Przepływy rzek Przymorza wykazywały wyraźną zmienność sezonową, z wysokimi wartościami w okresie zimowym (zwłaszcza grudzień–marzec), a niskimi w
miesiącach letnich (szczególnie czerwiec–sierpień). Rozkład roczny średnich miesięcznych odpływów jednostkowych w poszczególnych badanych zlewniach
Przymorza (ryc. 5) wyraźnie uwidaczniał najniższe odpływy występujące
w zlewniach zachodniej części Przymorza, gdzie przez większą cześć roku nie
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Ryc. 5. Roczny przebieg średnich miesięcznych odpływów jednostkowych w rzekach Przymorza
w latach 1961–2000
Fig. 5. Annual changes in mean monthly specific runoff in the coastal rivers in the period of 1961–2000

Ryc. 6. Indeks sezonowości i pora koncentracji odpływu rzecznego w rzekach Przymorza w latach
1961–2000
Fig. 6. Index of seasonality and concentration period in the coastal rivers in the period of 1961–2000
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przekraczały one 10 dm3⋅s‒1⋅km‒2. W przypadku pozostałych rzek w żadnym miesiącu odpływ jednostkowy nie spadał poniżej 8 dm3⋅s‒1⋅km‒2, a odpływ przewyższający 10 dm3⋅s‒1⋅km‒2 trwał od 7 do 12 miesięcy. Najwyższe i najbardziej wyrównane odpływy charakterystyczne były dla zlewni Grabowej. Wszystkie rzeki
osiągały najwyższe odpływy w marcu, a minimalne – w czerwcu (Wieprza, Łeba
i Reda) lub w sierpniu (pozostałe rzeki). Parsęta oraz rzeki środkowej i wschodniej części Przymorza (poza Łupawą), oprócz maksimum marcowego, wykazywały również wcześniejszą, drugorzędną kulminację grudniową.
Odrębność reżimu rzek zachodniej części Przymorza widoczna była również
w wartościach indeksu sezonowości oraz porze koncentracji odpływu (ryc. 6).
Rzeki te (w tym zwłaszcza Ina) cechowały się największą zmiennością sezonową
(IS > 14%) i jedynie w nich pora koncentracji przypadała w lutym. We wszystkich
pozostałych rzekach pora koncentracji wypadała pod koniec stycznia, a różnice
między nimi nie przekraczały tygodnia. Indeks sezonowości wskazywał na najbardziej równomierny rozkład odpływów Grabowej, Słupi i Łupawy (IS < 10%).
Zasobność rzek Przymorza i jej uwarunkowania
Obszar Przymorza obejmuje część pojezierzy i pobrzeży południowobałtyckich
należącą do najbogatszych w Polsce w zasoby wód płynących (Cyberski 1984).
Według badań Gutry-Koryckiej (1985), średni roczny wskaźnik odpływu (z okresu 1931–1960) ze zlewni Przymorza wynosił 200–250 mm, stanowiąc 30% skorygowanego opadu atmosferycznego. Stachy (1980) w swojej analizie odpływu rzek
Przymorza na tle innych rzek Polski (z okresu 1951–1970) obliczył średni wskaźnik odpływu dla całej jednostki na 268 mm (40% surowego wskaźnika opadu
atmosferycznego), co było wartością przekraczającą średni wskaźnik dla całego
obszaru Polski o ponad 60%. Przedstawione w niniejszej pracy wyniki potwierdzają te obserwacje, a nawet wskazują na jeszcze wyższe wartości. Średnia wartość warstwy odpływu w latach 1961–2000 dla całego obszaru Przymorza wyniosła bowiem 298 mm.
Większość autorów wiąże wielkość odpływów rzek Przymorza z wysokimi
sumami opadu oraz zmniejszonym parowaniem, wynikającym z niższych temperatur powietrza charakterystycznych dla najwyżej położonych części pojezierzy południowobałtyckich (Dynowska 1972, Marszelewski 2007). Duże znaczenie
w kształtowaniu się tak dużych zasobów wodnych na obszarze zlewni Przymorza Drwal (1985) przypisuje również czynnikom pozaklimatycznym, w tym rynnom subglacjalnym, pradolinom i głęboko wciętym dolinom rzecznym, drenującym horyzonty dalekiego zasilania.
Charakterystyczną cechą reżimu hydrologicznego rzek Przymorza, która
również w tej pracy została potwierdzona, jest mały zakres zmienności przepływów oraz wysoki stopień ich wyrównania. To zjawisko przypisywane jest zwykle specyficznej strukturze zasilania rzek Przymorza, charakteryzujących się
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głównie podziemną składową odpływu (Bogdanowicz 2004). Według Dynowskiej (1972), udział podziemnego zasilania rzek Przymorza wynosi ponad 70%, co
jest wartością znacznie przekraczającą średnią dla Polski. Na wysoki poziom zasilania podziemnego rzek Przymorza wskazywali również Orsztynowicz (1973),
Paszczyk (1975), Gutry-Korycka (1985) i Tomaszewski (2001). Taka struktura odpływu jest wypadkową wielu czynników, wśród których niemałe znaczenie mają
liczne i zajmujące duże powierzchnie obszary endoreiczne (Drwal 1990). Zdaniem Stachego (1980), wysoki udział zasilania podziemnego w zlewniach Przymorza, oprócz dobrych warunków wsiąkania w licznych obszarach bezodpływowych chłonnych, należy przypisać również dużej miąższości silnie przepuszczalnych utworów powierzchniowych. Na większą rolę warunków hydrogeologicznych niż klimatycznych w kształtowaniu wielkości odpływu podziemnego
i jego zmienności na obszarze Pojezierza Pomorskiego zwracał uwagę także
Tomaszewski (2001). Największy udział podłoża o dobrych warunkach przepuszczalności (Bogdanowicz 2004) stwierdzono w zlewni rzeki o dużej stabilności przepływów (Łupawy), a najmniejszy – w zlewni rzeki o wysokiej aktywności (Iny).
Dużą stabilność przepływów rzecznych można również próbować wiązać
z wpływem jezior, zwłaszcza jezior przepływowych, które pod względem powierzchni i objętości dominują na badanym obszarze (Borowiak 2000). Niektórzy
badacze (Stachy 1980) wskazywali, że jeziora są dodatkowym, oprócz znacznego
zasilania podziemnego, czynnikiem sprawiającym, że odpływ rzek Przymorza
charakteryzuje się małą zmiennością w czasie i wyjątkowo wysokimi odpływami
minimalnymi. Dorzecza Przymorza, ze średnią jeziornością wynoszącą ponad 2%
(Lange 1986), należą do obszaru o dużym nagromadzeniu jezior. Przestrzenne
rozmieszczenie zbiorników jest zróżnicowane, co związane jest z morfogenezą
tego obszaru. Największe skupiska jezior występują w górnych częściach zlewni
(Choiński 1991). Największą jeziornością spośród badanych cechują się zlewnie
Słupi i Łupawy, a najmniejszą – Grabowej (Choiński 1991, Jańczak 1997). Również
najwyższym wskaźnikiem retencji jeziornej (> 100 mm) cechują się dorzecza Słupi
i Łupawy (Marszelewski 2007). Największe jeziora występują w dolnych biegach
Łeby (Łebsko) i Łupawy (Gardno), poniżej posterunków wodowskazowych
przyjętych do analizy. Z tego powodu, zdaniem Marszelewskiego (2007), największe jeziora nie odgrywają istotnej roli w kształtowaniu odpływu rzecznego.
Najniższa jeziorność zlewni Grabowej, charakteryzującej się największym udziałem zasilania bazowego (Bogdanowicz 2004) oraz największą stabilnością odpływu całkowitego, wydaje się jednak wskazywać, że to jednak nie jeziora są głównym czynnikiem kształtującym zmienność odpływu na obszarze Przymorza.
Wśród geograficznych uwarunkowań zmienności zasobów rzek wymieniane jest często również użytkowanie terenu, w tym zwłaszcza udział lasów
(Dynowska 1978, Choiński 1988). We wszystkich analizowanych dorzeczach,
z wyjątkiem Grabowej, dominującą formą użytkowania powierzchni są użytki
rolne (Bogdanowicz 2004). Najwyższy udział lasów stwierdzono w zlewniach
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środkowej części Przymorza, w tym szczególnie w zlewni Grabowej – rzece
o największej stabilności odpływu, a najniższy – w zlewniach Iny i Redy – rzek
o największej zmienności odpływu.
Według klasyfikacji Dębskiego (1970), rzeki Przymorza cechują się reżimem
śnieżno-deszczowym oceanicznym, objawiającym się zwiększonym zasilaniem
i wyższymi stanami wody przez całe półrocze zimowe, z tym że na początku
okresu przeważa zasilanie deszczowe, a na wiosnę – roztopowe. Okres występowania niżówek przepływów przypada na miesiące letnie. Dynowska (1972)
większość rzek Przymorza zalicza do rzek o ustroju gruntowo-deszczowośnieżnym z wezbraniem wiosennym. Decydująca rola zasilania roztopowego
została potwierdzona również w przedstawionych w pracy wynikach, pokazujących najczęstsze występowanie najwyższych przepływów w miesiącach zimowych i wczesnowiosennych. Na znaczenie wezbrań roztopowych wskazuje zarówno przebieg sezonowej zmienności średnich miesięcznych przepływów, jak
i rozkład przepływów skrajnie wysokich. Zaznaczające się w niektórych zlewniach
wezbrania deszczowe, pojawiające się głównie w miesiącach jesiennych i letnich,
występowały najczęściej w rzekach zachodniej części Przymorza oraz w Wieprzy.
Analiza zróżnicowania przestrzennego charakterystyk hydrologicznych w
obrębie całej jednostki hydrograficznej Przymorza, wykonana metodą skupień
(ryc. 7), pozwoliła na wyróżnienie grup rzek o podobnych cechach. Ocena ta została dokonana na podstawie czterech głównych charakterystyk: średniego odpływu jednostkowego z wielolecia, nieregularności przepływów ekstremalnych,
indeksu sezonowości oraz pory koncentracji odpływu. Na podstawie zamieszczonego dendrogramu należy wyraźnie stwierdzić, że na obszarze Przymorza

Ryc. 7. Dendrogram grupowania charakteryzujący powiązania między rzekami Przymorza na
podstawie wybranych charakterystyk hydrologicznych z okresu 1961–2000
Fig. 7. Diagram of connectivity between the coastal rivers based on selected hydrological characteristics in the period of 1961–2000

60

R. Bogdanowicz

można wydzielić 2 regiony o podobnej sile powiązania charakterystyk hydrologicznych rzek (standaryzowana odległość euklidesowa wiązania < 50%). Do
pierwszego z nich zaliczyć można zlewnie Iny, Regi i Parsęty, do drugiego zaś –
zlewnie Grabowej, Wieprzy, Słupi, Łupawy, Łeby i Redy. Przedstawiony wykres
ilustruje ponadto pewną odrębność Redy w stosunku do pozostałych rzek środkowej i wschodniej części Przymorza, wynikającą głównie ze znacznie większej
nieregularności przepływów tej rzeki.
Podsumowanie i wnioski
W dotychczasowych publikacjach wskazywano na specyficzne dla rzek Przymorza wysokie zasoby rzeczne, charakteryzowane przez jedne z najwyższych
w Polsce wartości średnich odpływów jednostkowych oraz małą zmienność tych
zasobów w czasie (Dynowska 1972, Stachy 1980, Cyberski 1984, Choiński 1988,
Fal, Bogdanowicz 2002). Badania, przeprowadzone dla kolejnego wielolecia,
w dużym stopniu potwierdziły utrzymywanie się tej specyfiki. Z analizy wynika
również, że w obrębie badanej jednostki poszczególne rzeki Przymorza wykazywały pewne zróżnicowanie charakterystyk hydrologicznych. Najbardziej wyrównany w ciągu roku odpływ cechował rzeki środkowej i wschodniej części
Przymorza. Zlewnie tych rzek to także dorzecza o najwyższych odpływach jednostkowych na badanym obszarze. Od właściwości tych dorzeczy odbiegały rzeki zachodniej części Przymorza, które cechowały się mniejszymi średnimi rocznymi odpływami jednostkowymi oraz wyraźnie większą zmiennością przepływów, zwłaszcza sezonową.
W pracach prowadzonych w ośrodku gdańskim podkreślana jest, specyficzna dla rzek Przymorza, hierarchiczna organizacja odpływu, w której obieg
wody na poszczególnych poziomach systemu hydrograficznego uzależniony jest
od różnych czynników i charakteryzuje się odmienną strukturą zasilania, od dominującego zasilania okresowo zmiennego w zlewniach elementarnych, do
w pełni ukształtowanego odpływu (z przeważająca rolą zasilania podziemnego)
na poziomie dorzeczy (Drwal 1982, 1985). Omawiając zamieszczone w pracy wyniki, należy więc wyraźnie podkreślić, że stwierdzone zależności mają zastosowanie wyłącznie do jednostek hydrograficznych znajdujących się na pewnym
poziomie organizacji, który można zidentyfikować jako co najmniej poziom
zlewni źródliskowych. Badania prowadzone przez autora w małych (lokalnych)
zlewniach Przymorza (A < 100 km2) wskazują bowiem, że ich zasoby rzeczne
cechuje znacznie większe zróżnicowanie (Bogdanowicz, Cysewski 2008), a nieregularność odpływu osiąga wartości skrajnie wysokie.
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Water resources of coastal rivers and their variability
The main aim of the study was to establish the most important characteristics of river
runoff from Polish coastal catchments (fig. 1). The research was based on water flow
measurements conducted by the Institute of Meteorology and Water Management
(IMGW) on the nine largest coastal rivers (tab. 1) in the period of 1961–2000. The results
indicated high specific runoff in the central and eastern part of the region and much
lower resources in the western part (fig. 2). The western coastal rivers were also characterized by higher seasonal flow variability and concentration period occurring in February, in contrast to other rivers with stable river resources and concentration period in
January (fig. 6). The main factors determining the specific hydrological features of the
analyzed region were the characteristics of water balance (high precipitation and low
evapotranspiration), large share of groundwater inflow and the decisive role of snow
melting in generating storm flows.
Key words: water resources, river runoff, coastal rivers.
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Zarys treści: Analizie poddano 323 jeziora pojezierzy Wielkopolskiego i Pomorskiego,
o powierzchni większej od 100 ha. Występuje mocna zależność między objętością odpływu
z jezior wyrażoną w [m3] a powierzchniami zlewni, słabsza jest zależność z wymianą wody
w jeziorach, wyrażoną procentowo. Nie ma zależności pomiędzy pojemnością jezior
a odpływem i powierzchnią jezior a odpływem. Występuje związek między współczynnikiem jezior a odpływem, ale tylko wyrażonym procentowo. O zróżnicowanym odpływie
z jezior na obydwu pojezierzach decydują przede wszystkim jeziora położone na szlaku większych rzek. Zasobów dynamicznych jezior nie powinno się utożsamiać z retencją czynną.
Słowa kluczowe: limnologia, odpływ z jezior, typologia hydrologiczna jezior.

Wymiana wody w jeziorach i odpływ z nich oddziałuje na przepływy rzek pojeziernych. Pojezierza północnej Polski obfitują w jeziora i chociaż ich rozmieszczenie nie jest równomierne, to ich liczba powoduje, że trudno znaleźć rzekę pojezierną, która nie byłaby pod ich mniejszym lub większym wpływem. Wpływ ten
jest z pewnością zróżnicowany, ale nie wiemy niestety dokładniej jaki. Bez wątpienia mogłyby o tym rozstrzygnąć jedynie badania bilansowe, którymi jednak
jak dotąd objęte zostały tylko nieliczne jeziora. Także na niewielu rzekach pojeziernych, przepływających przez liczne jeziora, przeprowadzone zostały odpowiednie badania (Pasławski 1962, 1969, 1985, Mikulski 1970, BajkiewiczGrabowska 1980, 2002, Drwal 1982, 1985, Okulanis 1982, 1993, Jańczak 1991, 2002,
Borowiak 2000), przy czym nawet w takich przypadkach badania bilansowe
rzadko przeprowadzono bezpośrednio na jeziorach, częściej ekstrapolowano
dane z najbliższych wodowskazów lub posługiwano się metodami pośrednimi.
Dokładne obliczenie wymiany wody i odpływu z jezior, z powodu braku
danych, nie jest obecnie możliwe. W artykule została podjęta próba oszacowania
takiej wymiany, przy czym pod uwagę wzięto tylko większe jeziora, o powierzchni co najmniej 100 ha. Takie ograniczenie podyktowane zostało dwoma
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względami. Po pierwsze, w przypadku uwzględnienia wszystkich jezior byłoby
to zbyt czasochłonne, a po drugie, tylko w jeziorach większych może być retencjonowana większa ilość wody.
Metoda badań
Najpierw wyselekcjonowano jeziora o powierzchni co najmniej 100 ha. Następnie
odrzucono jeziora bezodpływowe. Dla jezior przepływowych lub odpływowych
wyznaczono zlewnie całkowite. Dla większości jezior dane dotyczące powierzchni zlewni wzięto z Podziału hydrograficznego… (1980) i z Atlasu podziału… (2005),
w przypadku części zlewni działy wodne skorygowano. Wyeliminowano większe obszary bezodpływowe. Niektóre jeziora odrzucono ze względu na duże
przekształcenia naturalnego odpływu przez człowieka. Dla każdej zlewni jeziornej wyznaczono średni odpływ jednostkowy. Posłużono się mapą izorei z Atlasu
hydrologicznego… (1987). Dane dotyczące powierzchni i pojemności jezior pochodzą z Atlasu jezior… (1996, 1997). W artykule zastosowany jest podział hydrologiczny; Pojezierze Wielkopolskie rozumiane jest tutaj jako obszar odwadniany do
dolnej Odry, Pojezierze Pomorskie zaś obejmuje obszar odwadniany do dolnej
Wisły, a także Pobrzeże, odwadniane przez rzeki uchodzące do Bałtyku.
Wyniki badań
Na analizowanym obszarze są 323 przepływowe lub odpływowe jeziora. Z tego
na pojezierzach odwadnianych przez rzeki znajdujące się w dorzeczu Odry – 166,
a na pojezierzach dorzecza dolnej Wisły i Pobrzeża – 157.
Łączna powierzchnia jezior pojezierzy wielkopolskich – dorzecza dolnej
Odry, wynosi 482 km2, a jezior pojezierzy pomorskich – dorzecza Wisły i Pobrzeża – 578 km2. Różnica w powierzchni jezior analizowanych obszarów jest więc
znaczna i wynosi 96 km2. Odwrotna sytuacja występuje, jeżeli chodzi o łączną
pojemność jezior; ta jest istotnie większa na pojezierzach dorzecza Odry, gdzie
wynosi 3939 mln m3, na pojezierzach dorzecza Wisły i Pobrzeża sięga 3056 mln m3.
Różnica wynosi więc 883 mln m3.
Łączny odpływ z jezior dorzecza Odry wynosi 4272 mln m3, a z jezior dorzecza Wisły i Pobrzeża – 5912 mln m3. Różnica jest więc bardzo duża – 1640 mln
m3 (ryc. 1). Z porównywalnej liczby jezior większych od 100 ha, z tych dwu badanych obszarów odpływają zdecydowanie różne ilości wody.
Próbowano obliczyć ewentualne zależności pomiędzy pojemnościami jezior
a odpływami oraz powierzchniami jezior i odpływami. Próby te zakończyły się
niepowodzeniem. Nie ma żadnej istotnej zależności między tymi wartościami,
i to zarówno odpływami wyrażonymi w jednostkach objętości, jak i wyrażonymi
w procentach pojemności jezior, czyli popularnym w hydrologii wskaźnikiem
wymiany wody.
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Ryc. 1. Pojemność jezior (V) i odpływ z jezior (Q) pojezierzy Wielkopolskiego (A) i Pomorskiego (B)
Fig. 1. Volume of lakes (V) and outflow from lakes (Q) of the Wielkopolskie (A) and Pomorskie (B)
Lakelands

Niemniej relacja między zasobami wodnymi jezior a odpływem z nich jest
odmienna na badanych pojezierzach. Jest to, jak się wydaje, istotna różnica hydrologiczna pomiędzy tymi obszarami. Jeziora na pojezierzach dorzecza Wisły
i Pobrzeża, mimo mniejszej ogólnej pojemności, dostarczają do obiegu o wiele
więcej wody niż jeziora pojezierzy dorzecza Odry. Główną przyczyną jest najprawdopodobniej większa ilość wody będąca w obiegu na Pojezierzu Pomorskim, wynikająca bezpośrednio z opadów. Woda przepływająca przez liczne
jeziora jest przez nie transformowana. W jaki dokładniej sposób, na to odpowiedzieć by mogły tylko badania bilansowe poszczególnych jezior, na co prawdopodobnie długo jeszcze będziemy czekać. Nie ulega jednak wątpliwości, że na ogólny ustrój hydrologiczny pojezierzy istotny wpływ mają jeziora. Z powyższych
spostrzeżeń wynika, że ich rola na pojezierzach dorzecza Wisły i Pobrzeża jest
większa niż na pojezierzach dorzecza Odry. Co ciekawe, nie wynika to też
z ogólnej powierzchni zlewni jeziornych. W przypadku pojezierzy dorzecza Odry
wynosi ona 32 947 km2, a w przypadku pojezierzy dorzecza Wisły – 25 443 km2.
Trzeba jednak pamiętać, że podane tu łączne powierzchnie wynikają z podsumowania zlewni wszystkich przepływowych i odpływowych jezior. Część jezior
leży na szlaku odpływu tych samych rzek, a więc niektóre mniejsze zlewnie są
liczone kilkakrotnie.
Dla objętości odpływu i wymiany wody bez wątpienia istotne znaczenie ma
obszar zlewni każdego pojedynczego jeziora. Zależność pomiędzy powierzchniami zlewni a objętością odpływu z jezior obydwu pojezierzy obrazują wykresy
funkcyjne (ryc. 2 i 3). Jest to bardzo mocna zależność. Dla jezior pojezierzy wielkopolskich minimalnie lepsze dopasowanie wykazuje funkcja potęgowa
y = 126,32x0,9961 (R2 = 0,8998), z kolei dla jezior pojezierzy pomorskich nieco silniejszy jest związek liniowy y = 273,97x – 6220 (R2 = 0,9684).
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Ryc. 2. Związek między objętością wymiany wody a powierzchniami zlewni jezior Pojezierza Wielkopolskiego
Fig. 2. Relationship between the volume of water exchange and areas of lake catchments of the
Wielkopolskie Lakeland

Ryc. 3. Związek między objętością wymiany wody a powierzchniami zlewni jezior Pojezierza
Pomorskiego
Fig. 3. Relationship between the volume of water exchange and areas of lake catchments of the
Pomorskie Lakeland

Powierzchnie zlewni korelowano także z odpływami wyrażonymi w procentach wymiany. Uzyskano wyraźną zależność, ale jest ona słabsza niż w przypadku objętości wody. Dla jezior pojezierzy wielkopolskich (ryc. 4) silniejsza jest
funkcja liniowa, wyrażona wzorem y = 2,3202x – 76,64 (R2 = 0,58), dla jezior pojezierzy pomorskich (ryc. 5) – funkcja potęgowa y = 3,3571x0,8318 (R2 = 0,50).
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Ryc. 4. Związek między procentem wymiany wody w jeziorach a powierzchniami zlewni jezior
Pojezierza Wielkopolskiego
Fig. 4. Relationship between % of water exchange and areas of lake catchments of the Wielkopolskie
Lakeland

Ryc. 5. Związek między procentem wymiany wody w jeziorach a powierzchniami zlewni jezior
Pojezierza Pomorskiego
Fig. 5. Relationship between % of water exchange and areas of lake catchments of the Pomorskie
Lakeland

W literaturze limnologicznej bardzo popularny jest współczynnik jezior,
zwany też współczynnikiem Ohlego lub zlewnią właściwą. Wyraża on stosunek
powierzchni zlewni całkowitej do powierzchni jeziora. Stosuje się go zwłaszcza
w sytuacjach, gdy nie mamy dokładniejszych danych bilansowych. Nie stwierdzono zależności między współczynnikiem jeziora a odpływem wyrażonym
w [m3]. Jest natomiast związek z procentem wymiany. Dla pojezierzy dorzecza
Odry (ryc. 6) wyraża się on wzorem y = 1,0906x1,198 (R2 = 0,84), a dla pojezierzy
dorzecza Wisły i Pobrzeża (ryc. 7) y = 5,1313x + 21,383 (R2 = 0,79).
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Ryc. 6. Zależność między procentem wymiany wody w jeziorach a współczynnikiem jezior Pojezierza
Wielkopolskiego
Fig. 6. Relationship between % of water exchange and the Ohle’s coefficient of the Wielkopolskie
Lakeland

Ryc. 7. Zależność miedzy procentem wymiany wody w jeziorach a współczynnikiem jezior Pojezierza
Pomorskiego
Fig. 7. Relationship between % of water exchange and the Ohle’s coefficient of the Pomorskie Lakeland

Dyskusja
Współczynnik jezior jest cenioną miarą hydrologiczną. Zależność między odpływem a współczynnikiem jezior obliczyła ostatnio dla jezior mazurskich Bajkiewicz-Grabowska (2002). Związek taki wykazała zarówno dla odpływu wyrażonego w [m3] y = 2,0899x0,888 (R2 = 0,63), jak i – silniejszy – dla odpływu procentowego y = 0,0764x – 1,2434 (R2 = 0,87). Jednakże ten pierwszy został obliczony na
podstawie zaledwie 15 wybranych jezior, natomiast drugi dla ponad 100 jezior.
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Prawdopodobnie dla większej liczby jezior mazurskich także nie byłoby istotnej
zależności między odpływem wyrażonym w jednostkach objętości a współczynnikiem jezior, tak jak nie ma takiego związku na pojezierzach dorzeczy Odry
i Wisły. Zresztą trudno byłoby się go spodziewać choćby na podstawie samych
rozważań teoretycznych, bowiem współczynniki jezior o podobnych wartościach
mają zarówno jeziora małe o mniejszych zlewniach, jak i jeziora duże o większych zlewniach. Procentowa wymiana wody będzie wówczas podobna, natomiast wyrażona w jednostkach objętości może być zdecydowanie różna. Współczynnik jezior raczej nie nadaje się do rozpatrywania obiegu wody w kategoriach
bilansowych, a jedynie do rozważań o dużym stopniu ogólności. Jeżeli mamy do
dyspozycji jakieś dane dotyczące jakości wody w jeziorach, lepiej odnosić je bezpośrednio do powierzchni zlewni.
Tempo wymiany wody w jeziorach jest ważnym kryterium ustroju hydrologicznego (Pasławski 1975, Lange 1993, Choiński 1995, Borowiak 2000, Bajkiewicz-Grabowska 2002). Niektórzy właśnie ten wskaźnik uważają za wiodący i na
tej podstawie przeprowadzają klasyfikację hydrologiczną jezior (Pasławski 1975,
Okulanis 1993). Według Okulania, jeziora o wymianie powyżej 1000% reprezentują typ reolimniczny. Mają to być jeziora małe o dużych zlewniach. Tutaj jednak
nie są rozpatrywane w ogóle jeziora małe, każde ma co najmniej 100 ha. Na pojezierzach dorzecza Odry jest 14 takich jezior, a na pojezierzach dorzecza Wisły
i Pobrzeża – 12. Na pojezierzach dorzecza Odry aż przez cztery z nich przepływa
Obra. Są to jeziora Chobienickie, Bukowieckie, Lutol, Wielkie. Ostatnie w tym
szeregu, Jezioro Wielkie, teoretycznie wymienia wodę aż 96 razy w roku. Nie
wydaje się więc, aby miało ono istotny wpływ na wyrównywanie przepływu.
W pozostałych trzech jeziorach woda wymienia się od około 21 do 32 razy
w roku. Pomiędzy nimi jest jeszcze Jezioro Zbąszyńskie, w którym woda teoretycznie wymienia się 5,5 razy w roku, ale ze względu na swoje rozmiary, wywiera ono prawdopodobnie największy wpływ na wyrównywanie przepływów.
Rzeka Obra w dolnym odcinku jest pod przemożnym wpływem jezior (Pasławski 1985). Innymi rzekami na pojezierzach dorzecza Odry, na których ustrój
z pewnością bardzo duży wpływ mają jeziora, są górna Noteć i górna Drawa.
Wpływ jezior na ustrój rzek wcale nie musi zależeć od ich liczby. W wielu przypadkach wystarczy jedno jezioro o odpowiedniej wielkości, aby zdeterminować
przepływy poniżej. Jaskrawymi przykładami mogą być jeziora Miedwie na Płoni,
czy Wielkie na Ilance.
Na pojezierzach dorzecza Wisły i Pobrzeża rzeką zdominowaną przez jeziora, szczególnie w górnym i środkowym odcinku, jest Brda. Rekordzistą, jeżeli
chodzi o wymianę, jest jezioro Witoczno, w którym woda wymienia się w ciągu
roku około 110 razy. Na drugim miejscu jest Jezioro Łąckie, około 44 razy w roku,
a na piątym – jezioro Dybrzyk, 26 razy w roku. Wszystkie te jeziora leżą na Brdzie
i to w niewielkiej od siebie odległości. Wśród rozpatrywanych jezior należą do
mniejszych, aczkolwiek nie wszystkie (Dybrzyk magazynuje około 19 mln m3
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wody). Na szlaku Brdy leżą też znacznie większe jeziora, jak Charzykowskie czy
Karsińskie, w których ze względu na ich pojemność woda teoretycznie wymienia
się tylko 2 razy (Charzykowskie) i 4,5 razy (Karsińskie) w ciągu roku, ale niewątpliwie to one w większym stopniu wpływają na przepływ Brdy, niż wyżej wymienione mniejsze jeziora. Rzekami, na które bardzo duży wpływ mają jeziora, są
także Słupia, Łeba, Łupawa, Drwęca i wiele mniejszych.
Wpływ poszczególnych jezior jest z pewnością zróżnicowany. Moje obserwacje potwierdzają pogląd wyrażony przez Bajkiewicz-Grabowską (2002), że
jeżeli rzeka przepływa przez kilka jezior, to ich rola maleje wraz z biegiem rzeki,
a nie rośnie, a taki pogląd zdaje się ciągle przeważać. Do tego dodałbym jednak
jedno zastrzeżenie, że dotyczy to jezior o podobnej wielkości. Występują liczne
wyjątki spowodowane umiejscowieniem danego jeziora, jego wielkością oraz
położeniem i wielkością jeziora sąsiedniego. Na przykład Jezioro Pauzeńskie,
o dużym stopniu wymiany, leży powyżej Jeziora Drwęckiego, które ze względu
na swoją kubaturę ma z pewnością znacznie większy wpływ na przepływy
Drwęcy. Podobnie jak wspomniane wyżej jeziora Charzykowskie i Karsińskie.
Tab. 1. Typologia hydrologiczna jezior o powierzchni większej od 100 ha według objętości średniego rocznego odpływu
Tab. 1. Hydrological typology of lakes larger than 100ha according to mean annual outflow
Typ /
podtyp
Type /
sub-type

Objętość
odpływu
Volume
of outflow
[mln m3]

Pojezierze Wielkopolskie
Wielkopolskie Lakeland

Pojezierze Pomorskie
Pomorskie Lakeland

liczba jezior
quantity
of lakes

odpływ [mln m3]
outflow
from lakes

liczba jezior
outflow
from lakes

odpływ [mln m3]
outflow
from lakes

WWO

> 200

3

749

7

2785

WSO

150–200

2

350

1

190

WNO

100–150

5

664

4

527

10

1763

12

3502

WO
SWO

50–100

12

759

12

749

SSO

25–50

20

685

18

663

SNO

10–25

41

679

38

635

73

2123

68

2047

33

231

33

230

SO
NWO

5–10

NSO

2,5–5

32

121

30

109

NNO

< 2,5

18

32

14

23

83

384

77

362

166

4270

157

5911

NO

Σ
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Według Pasławskiego (1975), jeziora o wymianie powyżej 500% należą do
typu aktywnego, jeziora pomiędzy 500 a 100% to typ przeciętny, a jeziora poniżej
100% to typ pasywny. Klasyfikację tę można by uzupełnić o jeziora reolimniczne.
Jednakże w klasyfikacji hydrologicznej nie mniej ważna, a dla oceny obiegu wody na większych obszarach – chyba ważniejsza, jest objętość wody odpływającej
z jezior. Propozycji takiej klasyfikacji nie mamy. Pozwalam sobie takową zaproponować (tab. 1). Średni roczny odpływ z jezior dzielę na 3 typy – wysoki, średni
i niski. Każdy z tych typów można jeszcze podzielić na 3 podtypy, podobnie jak
klasyfikujemy przepływy. Zaproponowane wartości graniczne oraz liczba jezior
w poszczególnych typach i podtypach wyraźnie wskazują na zasadniczą różnicę
między obydwoma pojezierzami w liczbie jezior o największym odpływie. Na
pojezierzach wielkopolskich znajdują się 3 takie jeziora, a na pojezierzach pomorskich – aż 7. Z jezior tych odpływa, odpowiednio, 749 i 2785 mln m3, ze wszystkich zaś jezior o odpływie wysokim, dziesięciu na pojezierzach wielkopolskich –
1764 mln m3, i dwunastu na pojezierzach pomorskich – 3503 mln m3. Stąd właśnie
bierze się różnica w ogólnym odpływie z jezior większych od 100 ha na obydwu
pojezierzach. Z jezior o odpływie średnim i niskim odpływa podobna ilość wody,
a nawet nieco większa na pojezierzach wielkopolskich.
Zasoby dynamiczne jezior w większym lub mniejszym stopniu utożsamiane
są z retencją czynną, a więc z zasobami zawartymi w jeziorach w granicach maksymalnej amplitudy wahań poziomu wody. Borowiak (2000) typologię hydrologiczną jezior opiera na amplitudach wahań poziomów wody i odpowiadającym
im procentowym współczynnikom wymiany poziomej. Z pewnością w przypadku wielu jezior taka zależność istnieje. Jeżeli jednak pod uwagę weźmiemy nie
procent wymiany, a objętość odpływu, sprawa się skomplikuje. W znacznym
stopniu istotne są tu indywidualne cechy jeziora oraz położenie w danym systemie rzecznym. Nawet bardzo duża ilość wody może odpływać zarówno przy
małej, jak i dużej amplitudzie wahań. Podobnie jak niewielki odpływ może występować przy bardzo dużych wahaniach poziomu wody (Jańczak 1991). Idąc
dalej tym tokiem rozumowania, nie powinno się zasobów dynamicznych jezior
utożsamiać z retencją czynną, mogą to być bowiem całkowicie różne ilości wody.
Zasoby dynamiczne należy wiązać z dynamiką odpływu, czyli z objętością odpływu wyrażoną w wartościach bezwzględnych.
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Comparison of outflow from larger lakes
of the Wielkopolskie and Pomorskie Lakelands
Water exchange in lakes and outflow from them must have an adequate impact on discharges from lakeland rivers. This impact is diverse, not exactly determined, as balance
research has been performed on few lakes only. Flow-through and outflow lakes larger
than 100ha were selected for the calculations. In the Wielkopolskie Lakeland, there are
166 such lakes, and in the Pomorskie Lakeland – 157. The total area of lakes of the Wielkopolskie Lakeland is 482 km2, and capacity – 3939 million m3. The area of the lakes of
the Pomorskie Lakeland is 578 km2, and capacity – 3056 million m3. Catchments were
determined for each lake. On the basis of isolines of mean unit outflow, the outflow from
the lake was estimated. The total outflow from the lakes of the Wielkopolskie Lakeland
is 4272 mln m3, and from the lakes of the Pomorskie Lakeland 5912 million m3 (fig. 1).
The correlation between the areas of catchments and outflow volume from both lakelands is illustrated by graphs (fig. 2, 3). The areas of the catchments were also correlated
with outflows expressed in the ratio of water exchange to lake capacity (fig. 4, 5). In limnological literature, the lake coefficient (Ohle’s) is very popular. There is no relationship
between the lake coefficient and outflow expressed in m3. There is, however, a relationship with % of water exchange (fig. 6, 7).
Table 1, shows a proposal of a classification of outflow from lakes according to water volume. Mean annual outflow from lakes was divided into 3 types: high (W), medium (S) and low (N). Each of the types was subdivided into three sub-types, like discharges are classified. In the Wielkopolskie Lakeland, there are three lakes with outflow
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over 200 million m3 and in the Pomorskie Lakeland there are seven. The outflow from
ten lakes with high outflow in the Wielkopolskie Lakeland is 1764 mln m3, and from
twelve lakes in the Pomorskie Lakeland it is 3503 mln m3. Hence the difference in total
outflow from lakes larger than 100 ha in both lakelands. The outflow from lakes with
medium and small outflow is similar.
Dynamic resources of lakes are often equated with active retention, i.e. the quantity
of water within the range of maximum amplitude of water level fluctuations. Certainly,
this correlation exists in some lakes, but not always. This depends to a high degree on
individual features of a lake and its location in a given river network. Even a very large
quantity of water can flow out with both high and low amplitude of fluctuations. On the
other hand, a small outflow can occur with high water level fluctuations. Thus, dynamic
resources should not be equated with active retention, as these could be completely different quantities of water. Dynamic resources should be related to outflow dynamics, i.e.
to the volume expressed in absolute values.
Key words: limnology, outflow from lakes, hydrological typology of lakes.

Wpływ uwarunkowań geograficznych na kierunek
i natężenie przepływu w ciekach przymorskich*
Roman Cieśliński
Uniwersytet Gdański, Katedra Hydrologii, Dmowskiego 16a, 80-264 Gdańsk
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Zarys treści: Celem pracy było określenie wielkości przepływu w wybranych rzekach
przymorskich polskiego wybrzeża oraz ustalenie uwarunkowań geograficznych wpływających na tę zmienność. Prace terenowe polegały na pomiarze natężenia przepływu w
różnych warunkach pogodowych (normalne i ekstremalne – sztormowe) przy użyciu
akustycznego dopplerowskiego prądomierza profilującego. Na podstawie uzyskanych
wyników stwierdzono znaczną rozpiętość wartości przepływów na poszczególnych
ciekach, mieszczącą się w zakresie od poniżej 1,0 m3∙s‒1do ponad 50,0 m3∙s‒1. Zaobserwowano również zróżnicowanie kierunku przepływu na tych ciekach.
Słowa kluczowe: wybrzeże, przepływ, rzeki przymorskie, uwarunkowania geograficzne.

Polska strefa brzegowa południowego Bałtyku to miejsce, które charakteryzuje
się warunkami hydrologicznymi odmiennymi od występujących w pozostałej
części kraju. Jest to przede wszystkim efekt położenia na granicy lądu i morza.
Powoduje ono liczne interakcje między obszarami odmiennymi zarówno pod
względem cech fizycznych, jak i chemicznych. Widoczne jest tu zatem stałe oddziaływanie zaplecza lądowego i okresowe ze strony morza. Pomimo tego, że
oddziaływanie morza jest tylko okresowe, ma ono główny wpływ na kształtowanie się stosunków wodnych w strefie brzegowej (Drwal, Cieśliński 2007). W konsekwencji notuje się tu m.in. takie zjawiska, jak: cofka (intruzja) wód słonawych,
podparcie wiatrowe, powodujące zatrzymanie lub utrudnienie odpływu, pojawienie się klina wód słonawych, co skutkuje dwukierunkowym przepływem
w korycie, tj. odpływem do morza w części powierzchniowej i podpływaniem
wody w kierunku lądu tuż nad dnem.

*

Praca zrealizowana w ramach projektu 0477/B/P101/2008/34 (N N306 047734).
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Strefa brzegowa południowego Bałtyku, ze względu na liczne zjawiska
i procesy nie obserwowane w innych regionach, jest obszarem „niewdzięcznym”
dla badań hydrologicznych. Jest ona niezwykle uboga w sieć posterunków hydrometrycznych, co szczególnie dobrze widać w ujściowych odcinkach rzek
i kanałów wypływających z jezior przybrzeżnych. W efekcie brak jest rzeczywistych danych, mogących określić wielkość przepływu i kierunek płynięcia wód
w wielu ciekach strefy brzegowej południowego Bałtyku.
Celem pracy było zatem określenie wielkości przepływu w wybranych rzekach przymorskich polskiego wybrzeża oraz ustalenie uwarunkowań geograficznych wpływających na tę zmienność. Jako obiekty badań wybrano: Kanał
Reski, Kanał Jamnenski, Kanał Szczuczy, Głownicę, Kanał Kopański, Potynię,
Kanał Łupawy, Kanał Łeby, Piaśnicę, Płutnicę i Martwą Wisłę.
Metody
Prace terenowe polegały na pomiarze natężenia przepływu w wymienionych
ciekach w różnych warunkach pogodowych (normalne i ekstremalne – sztormowe), przy użyciu akustycznego dopplerowskiego prądomierza profilującego
(ADCP) Teledyne RD Instruments StreamPro o zakresie głębokości od 0,15 do 4,2 m
i Teledyne RD Instruments Workhorse Rio Grande 1200 ZedHed o zakresie głębokości od 0,3 do 21 m (RD Instruments 2003). Uzupełnieniem badań było kartowanie hydrograficzne, mające na celu ustalenie współczesnego układu sieci
hydrograficznej, znalezienie obiektów hydrotechnicznych, mogących zakłócać
przepływ na tych ciekach, pomiar długości, szerokości i głębokości tych obiektów, wielkość zarastania, zasypywanie materiałem piaszczystym od strony morza koryta, ustalenie okresu drożności poszczególnych cieków, a także ustalenie
występowania delt wstecznych oraz określenie ich wielkości przy użyciu echosondy 300C i GPS-a firmy Garmin. Badania prowadzono w latach 2002–2008.
Charakterystyka hydrologiczna cieków i kanałów
Wybrane do analizy cieki charakteryzują się dużym zróżnicowaniem hydrologicznym. Występują tam obiekty, których długość wynosi zaledwie 300 m (kanały Kopański i Szczuczy), jak również ciek, którego długość wynosi 27 km (Martwa Wisła). Szerokość analizowanych cieków waha się od 5,0 do 200,0 m, głębokość zaś od 0,7 do 6,0 m. Spadek rzek jest w miarę zbliżony i zmienia się w zakresie od 0,10 do 0,33‰. W niektórych przypadkach obserwuje się na ciekach zabudowę hydrotechniczną w postaci upustu jałowego czy śluzy, ale też naturalne
bariery w postaci płycizn i delt wstecznych. Podstawowe charakterystyki dla
poszczególnych rzek przedstawiono w tab. 1.
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Tab. 1. Charakterystyka hydrologiczna połączeń hydraulicznych jezior z morzem
Tab. 1. Hydrological profile of hydraulic connections between lakes and the sea
Rodzaj i nazwa
połączenia
Kind and name
of connection
Kanał Reski

Długość Szerokość
Length
Width
[m]
[m]
900

21,0

Głębokość
maksymalna
Maximum
depth [m]

Spadek
Drop
[‰]

2,5

0,33

drożny

–
płycizna
u wylotu

Ocena
drożności
Permeability

Inne cechy
Other
features

Kanał Jamnenski

600

26,0

2,0

0,17

okresowo
drożny

Kanał Szczuczy

300

18,5

2,6

0,33

drożny

–
–

300

10,0

0,7

0,33

okresowo
drożny

Głownica

1 900

6,5

1,2

0,10

drożny

upust

Potynia

2 400

5,0

0,8

0,15

okresowo
drożny

silnie
zarośnięty

Kanał Łupawy

1 200

36,0

2,5

0,30

drożny

delta wsteczna

Kanał Łeby

2 600

45,0

6,0

0,12

drożny

wyspa w delcie
wstecznej

Piaśnica

4 500

19,0

1,7

0,30

drożny

–

Płutnica

11 200

20,0

2,5

0,15

drożny

–

Martwa Wisła

27 000

200,0

4,7

0,10

drożny

rzeka odcięta
śluzą

Kanał Kopański

Natężenie przepływu w kierunku morza
Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że poszczególne cieki
charakteryzują się nie tylko pomiędzy sobą znacznym zróżnicowaniem przepływów, lecz także w obrębie poszczególnych rzek i kanałów. Najbardziej zróżnicowane przepływy, które udało się zanotować, wystąpiły na Kanale Łeby, średnio na poziomie 15–30 m3 ⋅ s‒1.
W przypadku pozostałych cieków zanotowano również zmienność uzyskanych wyników, choć nie aż taką jak w przypadku Kanału Łeby. Przykładem tego
typu zmienności może być rzeka Elbląg. W trakcie prowadzonych obserwacji
zanotowano tu przepływy w kierunku morza na poziomie około 10–12 m3 ⋅ s ‒1.
W przypadku rzeki Piaśnicy (odpływ z Jeziora Żarnowieckiego) przepływy
wahały się w zakresie od 1,1 do 2,9 m3 ⋅ s ‒1 (ryc. 1), przy stałym kierunku do morza.
Z kolei w Kanale Łupawy (odpływ z jeziora Gardno) przepływy w warunkach
normalnych (kierunek do morza) wahały się od 10 do 20 m3 ⋅ s ‒1 (ryc. 2), a w Kanale Reskim – od 5 do 30 m3 ⋅ s ‒1. Natomiast w przypadku rzeki Głownicy, łączącej jezioro Wicko z morzem, przepływy są z reguły zerowe lub o bardzo małych
wartościach, rzędu 0,05 m3⋅ s ‒1. Podobnie ma się rzecz z rzeką Potynią (jezioro
Modła), gdzie przepływy są prawie niewidoczne i tylko podczas intruzji wód
słonawych osiągają one wartości rzędu kilku [m3 ⋅ s ‒1].
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Ryc. 1. Rozkład prędkości wody w korycie rzeki Piaśnicy 11 lipca 2007
Fig. 1. Distribution of water speed in the Piaśnica River bed on 11 July 2007

Ryc. 2. Rozkład prędkości wody w korycie Kanału Łupawy 11 lipca 2007
Fig. 2. Distribution of water speed in the Łupawa Channel bed on 11 July 2007

Ryc. 3. Średnie natężenia przepływów na rzece Płutnicy w roku hydrologicznym 2006
Fig. 3. Average intensity of flows in the Płutnica River in hydrological year 2006

Kanał Jamnenski, łączący jezioro Jamno z morzem, osiągał w trakcie badań
przepływy w zakresie od 10 do 15 m3 ⋅ s ‒1, gdy kierunek był do morza. Z kolei na
Kanale Szczuczym, łączącym jezioro Bukowo z morzem, wartości przepływów
wahały się od 0,3 do 9,0 m3⋅ s ‒1 (kierunek do morza), na Kanale Kopańskim zaś
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osiągały wartość 2–4 m3 ⋅ s ‒1. W przypadku rzeki Płutnicy przepływy wahały się
od 0,098 do 1,12 m3 ⋅ s ‒1 (ryc. 3) i zawsze były w kierunku do morza.
Natężenie przepływu w kierunku lądu
Jak już wcześniej wspomniano, poszczególne rzeki charakteryzują się znacznym
zróżnicowaniem przepływów. Dotyczy to nie tylko wielkości natężenia przepływów, lecz także jego kierunku, w wielu przypadkach zanotowano bowiem odwrotny kierunek płynięcia, tj. w głąb lądu. W przypadku Kanału Łeby przepływy
w odwrotnym kierunku, tj. do jeziora (intruzja), osiągają wartość średnio
30 m3 ⋅ s ‒1. Minimalne wartości są na poziomie 10 m3 ⋅ s‒1, natomiast maksymalne
– 54 m3 ⋅ s ‒1 (ryc. 4). Potwierdzają to obserwacje wykonane przez Szopowskiego
(1962), który podaje średnią wartość przepływu na poziomie 30 m3 ⋅ s ‒1, zarówno
w trakcie odpływu, jak i napływu, rozpiętość zaś uzyskanych wyników – w zakresie od 11,3 do 52,8 m3 ⋅ s ‒ 1.

Ryc. 4. Rozkład prędkości wody w korycie Kanału Łeby 10 listopada 2006
Fig. 4. Distribution of water speed in the Łeba Channel bed on 10 November 2007

Z kolei na takich rzekach, jak Piaśnica, Płutnica, Głownica i Kanał Kopański,
nigdy nie wystąpiły przepływy w kierunku do jeziora. Natomiast Kanał Łupawy
może osiągnąć przepływ rzędu 30 m3 ⋅ s ‒1 w odwrotnym kierunku płynięcia, tj.
do jeziora Gardno. Pozostałe trzy cieki charakteryzowały się maksymalnie przepływami w kierunku lądu na poziomie od 10 do 30 m3 ⋅ s ‒1 w Kanale Reskim,
około 10 m3 ⋅ s ‒1 w Kanale Jamnenskim i od 6,0 do 10,0 m3 ⋅ s ‒1 w Kanale Szczurzym. Ostatni z cieków – Martwa Wisła, charakteryzował się najczęściej wodami
stojącymi, choć w sprzyjających warunkach hydrometeorologicznych pojawiały
się przepływy rzędu kilku [m3 ⋅ s ‒1].
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Przyczyny zróżnicowania kierunku i natężenia przepływu
Jednym z ważniejszych uwarunkowań, mogących wpływać na kierunek i natężenie przepływu, są stany wody, a ściślej mówiąc – różnica pomiędzy notowanym poziomem wody na Morzu Bałtyckim i poszczególnych rzekach oraz kanałach strefy wybrzeża. Hipotetycznie przepływ w kierunku lądu może odbywać
się w przypadku, gdy stan wody na akwenie morskim jest wyższy minimum
o 1 cm w stosunku do danej rzeki lub kanału. Oczywiście poszczególne cieki mogą
zachowywać się różnie. W odniesieniu do Martwej Wisły Jasińska (1990) podaje,
że napływy od strony morza mogą nastąpić nawet w sytuacji, gdy różnica poziomu wody pomiędzy morzem i rzeką jest w przedziale od +5 do –5 cm. Z kolei
Szopowski (1962) podaje, że woda słonawa najłatwiej dostaje się do Kanału Łeby,
gdy stany wody w Morzu Bałtyckim są wyższe od tych notowanych na rzece o co
najmniej 17 cm. Napływy wody morskiej są widoczne szczególnie w okresach
sztormowych (Cieśliński 2008). Drugie niezwykle istotne uwarunkowanie,
wpływające na kierunek i natężenie przepływu na poszczególnych ciekach, dotyczy kierunku i prędkości wiatru, które jednocześnie są silnie skorelowane z wahaniami poziomu wody (Cieśliński i in. 2008). Mogą one być przyczyną powstawania tzw. podparć swobodnego odpływu wód potamicznych. W efekcie dochodzi do zatrzymania odpływu, a następnie do cofania się wody morskiej
w głąb niecki zbiornika. Innym sposobem oddziaływania wiatru na wody poszczególnych cieków jest powstawanie tzw. podpiętrzeń wiatrowych. Dochodzi
wówczas do sytuacji, gdy przy silnych wiatrach z sektora północnego masy wody morskiej spychane są w kierunku wybrzeża południowego Bałtyku, następuje
lokalne podpiętrzenie, efektem czego woda morska wtłaczana jest do kanału lub
rzeki. Kolejnym uwarunkowaniem, mającym wpływ na wielkość przepływu, jest
charakterystyka hydrograficzna samego cieku. W niewielkim stopniu ma tutaj
jednak znaczenie długość i szerokość rzeki, w głównej mierze zaś – stopień jej
drożności i przepustowości. Przykładem może być tutaj Kanał Łeby i Kanał
Szczuczy, których długości połączeń z morzem wynoszą, odpowiednio, 2600 i 300 m.
Pomimo tego faktu większe przepływy zawsze są wyższe w Kanale Łeby niż
w Kanale Szczuczym. W przypadku połączeń, które są zarośnięte, okresowo zasypywane czy zabudowywane przez człowieka, drożność jest znacznie obniżona,
co może wpływać na utrudnienie napływu wód słonawych.
Podsumowanie
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że na niektórych ciekach występują dwukierunkowe przepływy. Powtarzalność tego procesu jest w miarę
regularna, wynikająca z występowania odpowiednich warunków hydrometeorologicznych oraz lokalnych uwarunkowań hydrograficznych, a w szczególności
drożności analizowanych cieków. Również duże znaczenie ma tu człowiek, który

80

R. Cieśliński

ma możliwość ograniczenia do minimum przepływu. Natężenie przepływu na
poszczególnych ciekach jest zmienne, choć należy nadmienić, że były to pomiary
chwilowe. Wydaje się jednak, że wielkość przepływu w warunkach normalnych
(odpływ do morza) jest mniejsza o 20–30% niż w wypadku pogody sztormowej.
W warunkach ekstremalnych różnice te mogą jeszcze bardziej wzrosnąć na korzyść pogody sztormowej – wielkość przepływu bywa dwu-, trzykrotnie większa
niż w czasie pogody normalnej. Pojawiają się również sytuacje, kiedy woda okresowo stagnuje. Wśród grupy analizowanych obiektów występują cieki, które
mają utrudniony odpływ wody, wynikający przede wszystkim z drożności koryta (zasypywanie, zarastanie) lub z działalności człowieka (budowle hydrotechniczne). Czasami działalność człowieka powoduje ułatwienie odpływu, co wynika z kolei z obudowania brzegów koryt poszczególnych rzek.
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The influence of geographical conditioning on the direction
and the intensity of flow in coastal rivers waters
The aim of this article is to determine the value of discharge in chosen coastal rivers
of the Polish coast and to identify geographic conditions which influence the value.
The field work consisted in measuring the intensity of discharge in various weather
conditions (normal and extreme – storm) using the Acoustic Doppler Current Profiler. On
the basis of the results obtained, it can be observed that respective objects are characterized
not only by a considerable diversity of discharges with, but also a wide range of results for
particular streams was observed during the research. This diversity concerns also the
direction of flow in those streams.
Key words: coast, flow, coastal rivers, geographical conditioning.

Kształtowanie się temperatury wody w okresie
letniej stagnacji w najgłębszych jeziorach niżowych Polski
Rajmund Skowron
Uniwersytet M. Kopernika, Instytut Geografii, ul. Gagarina 9, 87-100 Toruń
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Zarys treści: Celem pracy było poznanie zróżnicowania uwarstwienia termicznego wody w najgłębszych jeziorach (11) Niżu Polskiego oraz adaptacja nowych parametrów
stratyfikacji termicznej i typologii termicznych. Badania wykazały, że we wszystkich
zbiornikach wystąpiła trójdzielność, z podziałem na epi-, meta- i hypolimnion. Epilimnion obejmował od 13,0% ( Hańcza) do 32,7% ( Morzycko) objętości jezior, natomiast
hypolimnion od 45 do 65% i tylko w Hańczy wynosił powyżej 75%. Analizowane jeziora
zaliczono do typu hypotermicznego, z wyjątkiem Piłakna (hypometatermiczne).
Słowa kluczowe: jeziora, temperatura, letnia stratyfikacja.

W latach 1999–2008 w okresie występowania maksymalnych zasobów ciepła
w jeziorach przeprowadzono kilka synchronicznych serii pomiarów pionowego
rozkładu temperatury wody w 11 najgłębszych jeziorach niżowych Polski,
o głębokości maksymalnej powyżej 55 m. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki trzech serii pomiarowych, obejmujących lata 1999–2001, charakteryzujących
się odmiennym przebiegiem uwarunkowań meteorologicznych. Pomiary zostały
wykonane w wyznaczonych pionach termicznych, w których poza głęboczkiem
obejmowały także kilka pionów zlokalizowanych w różnych częściach jeziora.
Dodatkowo dla celów porównawczych w tych samych latach od kwietnia do
września prowadzono badania nad pionowym rozkładem temperatury wody
i zmiennością położenia poszczególnych warstw termicznych w jeziorach Śremskim (Poj. Poznańskie) i Bachotek (Poj. Brodnickie) (ryc. 1).
Celem tych ekspedycyjnych badań było poznanie stopnia zróżnicowania
uwarstwienia termicznego wody w najgłębszych jeziorach Niżu Polskiego, wykazanie różnic między nimi poprzez typologię termiczną jezior, określenie wpływu
parametrów niecki jeziornej na stratyfikację termiczną wody oraz adaptację nowych parametrów stratyfikacji termicznej.

Ryc. 1. Lokalizacja obiektów uwzględnionych w opracowaniu
1 – jeziora objęte pomiarami termicznej stratyfikacji wody (numeracja jezior zgodna z tab. 1), 2 – posterunki meteorologiczne, 3 – jeziora objęte badaniami sezonowej zmienności temperatury wody i zasobów ciepła (A – Śremskie, B – Bachotek) (linia kropkowa oznacza maksymalny zasięg zlodowacenia vistuliańskiego)
Fig. 1. Location of the bodies covered by the study
1 – lakes included in the measurements of water thermal stratification (numbers correspond to the tab. 1), 2 – meteorological stations, 3 – lakes included in the
examinations of seasonal changeability of water temperature and heat resources (A – Lake Śremskie, B – Lake Bachotek) (the stippled line marks the maximum
extent of the Weischelian Glaciation)
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Charakterystyka morfometryczna badanych jezior
oraz warunki kształtowania się struktury termicznej wody
Pod względem klimatycznym przedstawione w pracy jeziora położone są na
mało zróżnicowanym obszarze. Najdalej na północ wysunięte jest jezioro Hańcza,
na południe zaś – Jezioro Trześniowskie, a wynikająca z tego różnica 1 °50’
stanowi około 212 km. Z kolei najdalej na wschód wysunięte jest jezioro Wigry,
natomiast na zachód – jezioro Morzycko, co stanowi 8 ° 40,2’, czyli około 570 km.
Badane jeziora położone w obrębie Niżu Polskiego charakteryzują się zróżnicowanymi powierzchniami oraz głęboko wciętymi nieckami jeziornymi (tab. 1).
Powierzchnia zbiorników zawarta jest w przedziale od 55,0 do 2118 ha, a średnia
głębokość oscyluje w granicach 12,9–38,7 m. Głęboki charakter jezior potwierdza,
poza głębokością maksymalną, ich średnie nachylenie dna (4 °50’–12 °55’). Z
kolei wpływ na jezioro warunków meteorologicznych dobrze ilustruje wskaźnik
głębokości (c) i wskaźnik odsłonięcia jeziora (Wo). Najbardziej eksponowane na
wpływ warunków meteorologicznych są jeziora Wigry, Drawsko i Wdzydze Płd.,
natomiast ograniczony wpływ wiatru występuje w przypadku jezior Wukśniki,
Użewa, Hańczy i Trześniowskiego. O zróżnicowaniu termicznym wody w jeziorze

Wskaźnik
głębokości
wg Fiłatowej
c = Hmaks./Sśr.

106,1

38,7

12o55’

153,8

o

Procent wymiany
wody
w ciągu rokua

Średnie
nachylenie dna

120,4

Wskaźnik
odsłonięcia Wo

Średnia
głębokość
[m]

311,4

Głębokość
maksymalna
[m]

Hańcza

Objętość
[m3]

1

Powierzchnia
[ha]

Lp.

Jezioro

Tab. 1. Podstawowe cechy morfometryczne analizowanych jezior (na podst. danych IRŚ i IMiGW)
Tab. 1. Fundamental morphometric properties of the analysed lakes (determined on the grounds of data
obtained from the Institute of Inland Fisheries and the Institute of Meteorology and Water Economy)

8,0

8,7

2

Drawskie

1 187,5

331,4

82,2

17,7

6 11’

53,0

67,1

6,6

3

Wigry

2 118,3

336,7

74,2

15,4

5o08’

59,4

137,6

5,3

4

Wdzydze Płd.

918,8

180,1

69,5

18,7

7o22’

54,3

49,1

11,3

5

Wukśniki

117,1

27,4

67,3

23,4

8o29’

106,5

5,0

4b

6

Babięty Wlk.

250,4

60,0

65,2

23,9

10o28’

130,4

10,5

7,3

7

Morzycko

342,7

49,8

60,7

14,5

4o50’

51,4

23,6

21,7

8

Trześniowskie

185,7

35,9

58,8

19,3

9o37’

9

Piłakno

259,0

33,8

56,6

12,9

151,2

9,6

17,3

o

91,9

20,1

9b

o

6 02’

10 Ełckie

382,4

57,4

55,8

15,0

5 37’

58,4

25,7

12,1

11 Użewo

55,0

10,0

55,5

18,3

8o1’

146,4

3,0

bezodpływowe

Obliczono na podstawie odpływów jednostkowych.
Na podstawie danych WIOŚ.
a Calculated on grounds of individual outflows.
b Based upon data obtained from the Voivodeship Inspectorate of Environmental Protection.
a

b
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decyduje jego kształt. W przypadku kilku jezior kształt jest wyraźnie wydłużony
z dobrze rozczłonkowaną linią brzegową, a ich misa składa się najczęściej z kilku
akwenów (Drawsko, Wdzydze Płd., Wigry). Niecki w pozostałych przypadkach
składają się z jednego wyraźnego akwenu (Hańcza, Babięty Wlk., Wukśniki, Morzycko, Użewo). Zdecydowanie wydłużonym kształtem charakteryzują się niecki
jezior Wigry, Babięty Wlk. i Trześniowskiego, dla których wskaźnik wydłużenia
jest większy od 10.
Największą pojemnością charakteryzują się niecki jezior Wigry i Drawskiego, odpowiednio: 336,1 i 3331,4 mln m3. Prawie 2-krotnie mniejszą objętość ma
jezioro Wdzydze Płd., a 2,5-krotnie – Hańcza. W przypadku kolejnych 3 jezior
(Babięty Wlk., Ełckie i Morzycko) objętość zawarta jest w przedziale 50–60 mln m3.
Najmniejszą objętość, blisko 10-krotnie mniejszą w stosunku do największych, mają
jeziora Piłakno i Trześniowskie oraz Użewo z objętością 10 mln m3. Oprócz głębokości maksymalnych, których wartości zawarte są w przedziale 55,5–106,1 m
(Choiński, Skowron 1998), istotny wpływ na kształtowanie się stratyfikacji termicznej wywiera pionowy rozkład objętości. Objętość jezior do głębokości 5 m przyjmuje wartości od 11,9% – jezioro Hańcza, do 23,3% – jezioro Wdzydze Płd. Objętość do
7,5 m, pokrywająca się przeważnie z maksymalnym zasięgiem epilimnionu, stanowi od 17,2% – jezioro Hańcza, do 58,3% – jezioro Piłakno.
Wszystkie jeziora (poza Użewem) należą do zbiorników przepływowych,
w przypadku których wymiana wody w ciągu roku stanowi nieznaczny procent
ich objętości.
W okresie prowadzenia badań (1999–2001) okres letniej stagnacji w poszczególnych latach charakteryzował się znacznym zróżnicowaniem przebiegu
warunków meteorologicznych. Najcieplejszym sezonem był 2001 r. Z kolei najcieplejszym miesiącem był lipiec 1991, w którym średnia temperatura powietrza
była najczęściej o 2 °C wyższa od średniej z sierpnia (tab. 2). W 2000 r. obserwowano natomiast nad całym obszarem Niżu Polskiego wyraźnie najniższe temperatury w okresie lata, średnie rzadko przekraczały 18° C, oscylując najczęściej
w granicach 15–17 °C.
Tab. 2. Średnie miesięczne temperatury powietrza na wybranych posterunkach w lipcu i sierpniu
1999, 2000 i 2001 (na podst. danych IMiGW oraz danych z Brodnickiego Parku Krajobrazowego)
Tab. 2. Mean monthly air temperature values at the selected stands in July and August of 1999, 2000
and 2001 (compiled on the grounds of data obtained from the Institute of Meteorology and Water
Economy and data from the Brodnica Landscape Park)
Rok

Zielona Góra

Chojnice

Grzmięca

Suwałki

lipiec

sierpień

lipiec

sierpień

lipiec

sierpień

lipiec

sierpień

1999

20,13

18,66

19,16

17,14

21,41

18,8

19,53

16,79

2000

15,68

18,72

15,18

16,53

16,9

18,56

15,87

16,28

2001

19,41

19,26

18,86

17,99

21,21

20,16

20,42

17,48
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Konsekwencją tych uwarunkowań był zróżnicowany przebieg temperatury
powierzchniowej wody, uwarstwienia termicznego wody oraz zasobów ciepła
w poszczególnych latach. Przebieg temperatury wody powierzchniowej oberwo-

Ryc. 2. Dekadowy przebieg (1, 2, 3) temperatury powierzchniowej wody w najgłębszych jeziorach
Polski w okresie letniej stagnacji (czerwiec–sierpień)
A – 1999, B – 2000, C – 2001
Fig. 2. Ten-day course (1, 2, 3) of surface water temperature in the deepest Polish lakes during
summer stagnation (June–August)
A – 1999, B – 2000, C – 2001
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wano na przykładzie trzech jezior: Drawska, Wdzydz Płd. i Hańczy. Najwyższe
temperatury wody powierzchniowej w jeziorach na Niżu Polskim (> 21,5 °C)
wystąpiły przeciętnie od drugiej dekady lipca do trzeciej dekady sierpnia. Okres
ten nazywany jest okresem stagnacji letniej i charakteryzuje się dużą stabilnością
układów termiczno-gęstościowych wody (Lange 1978, Skowron 2001, 2007).
W analizowanych latach (1999–2001) najwyższe temperatury wody powierzchniowej w jeziorach (> 23 °C) notowano w 1999 r. w lipcu i w pierwszej dekadzie
sierpnia. Z kolei w 2001 r. we wszystkich dekadach lipca i sierpnia temperatura
była wyrównana i wynosiła powyżej 22,2 °C. Natomiast najniższe temperatury
powierzchniowej wody wystąpiły w 2000 r., kiedy w lipcu były niższe od
19,5 °C, a w sierpniu oscylowały w granicach 19,5–20,5° C (ryc. 2).

Ryc. 3. Kształtowanie się warstwy skoku termicznego w Jeziorze Śremskim
1 – strop, 2 – spąg termokliny
Fig. 3. The course of the thermocline layers in Lake Śremskie
1 – the top, 2 – the bottom of the thermocline
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Ryc. 4. Przebieg codziennej temperatury wody powierzchniowej (1) oraz zasobów ciepła (2)
w jeziorze Bachotek w okresie kwiecień–wrzesień
A – 1999, B – 2000, C – 2001 (zakreskowany obszar oznacza okres prowadzenia badań nad termiczną
strukturą wody)
Fig. 4. The course of everyday temperature of surface water (1) and heat resources (2) in Lake
Bachotek in the period of April–September
A – 1999 B – 2000, C – 2001 (hatched area shows the period of investigation of water thermal structure)
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Przebieg uwarstwienia termicznego (zasięg termokliny) oraz zasobów ciepła obserwowano na przykładzie jezior Śremskiego i Bachotek. Obserwacje prowadzone na głębokim Jeziorze Śremskim w pionie o głębokości 38 m wykazały,
że we wszystkich sezonach letnich struktura termiczna wody charakteryzowała
się znacznymi różnicami (ryc. 3). W latach ciepłych (1999 i 2002) następowało
powolne kształtowanie i pogłębianie się warstwy epilimnionu, od 4–4,5 m w połowie lipca, do 6,5–7 m w połowie września. Natomiast w najchłodniejszym roku
(2000) już przy końca sierpnia nastąpiło jego powolne wypłycanie się.
Charakter ten potwierdza rozwój i położenie warstwy termokliny. W latach
ciepłych następowało jej systematyczne pogłębianie się, zarówno stropu, jak
i spągu. Położenie stropu zmieniało się od 4 do 8 m w 1999 r. i od 4,5 do 10 m
w 2001 r., a spągu, odpowiednio – od 6 do 11 m i od 8 do 12 m. Natomiast
w chłodnym sezonie letnim 2000 r. już od połowy czerwca obserwowano wyraźną stabilizację kształtowania się termokliny, zarówno w części stropowej, jak
i spągowej; pod koniec sierpnia ulegała ona stopniowemu wypłycaniu do 10 m.
Takie wyjątkowe przypadki obserwowano są w jeziorach w momencie, kiedy
ujemny bilans cieplny masy wodnej rozpoczyna się stosunkowo wcześnie
(w pierwszej połowie lipca).
Charakter ten potwierdza przebieg zasobów ciepła w masie wodnej jeziora
Bachotek. W 1999 r. do przełomu czerwca i lipca wystąpił wzrost zasobów ciepła,
a następnie wyraźna ich stabilizacja, trwająca do końca drugiej dekady sierpnia, na
poziomie 1100–1200 ⋅ 106 MJ. W 2000 r. wprawdzie wzrost zasobów ciepła obserwowano do końca sierpnia, ale przy niskich jego wartościach, w granicach 950–
1000 ⋅ 106 MJ. Z kolei w 2001 r. systematyczny wzrost zasobów ciepła następował
do początku sierpnia, osiągając stabilizację na poziomie 1150–1250 ⋅ 106 MJ (ryc. 4).
Wyniki pomiarów oraz dyskusja
Badania nad termiczną strukturą wody prowadzone w okresie letniej stagnacji
(maksymalne zasoby ciepła) w najgłębszych jeziorach w północnej Polsce wykazały wyraźnie zróżnicowany stopień wykształcenia warstwy epi-, meta- i hypolimnionu (ryc. 5).
Najbardziej zróżnicowana była temperatura epilimnionu, zarówno w poszczególnych latach, jak i w poszczególnych jeziorach. Temperatura wody w warstwie nadskokowej zawierała się w granicach 22,2–24,1° C w powierzchniowych
warstwach, w partiach spągowych zaś była przeciętnie o 2–3 °C niższa. Zróżnicowana była również głębokość zalegania epilimnionu, od 4,5–4,8 m w jeziorach
Użewo, Ełckim i Trześniowskim, do 6,5 m w Drawsku i 8,2 m we Wdzydzach
Płd. (tab. 3). Obejmował on od 13,0% (jez. Hańcza) do 32,7% (jez. Morzycko) objętości jeziora. W przypadku pozostałych jezior udział ten oscylował najczęściej
w granicach 20–22%. Głębokość epilimnionu nie wykazywała bliższego związku
z głębokością mieszania wiatrowego i długością rozbiegu fali (Skowron 1991).
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Ryc. 5. Pionowe rozkłady temperatury w najgłębszych pionach badanych jezior w okresie 2–6
sierpnia 2001
Fig. 5. Vertical distribution of temperature in the deepest verticals of the studied lakes in the period
of 2–6 August 2001

Średnia temperatura wody
na głębokości 50 m (T50) [m]

Zawartość ciepła w jeziorze
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głębokościowy (TG)
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głębokości 15 m (T15) [m]
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10,0
9,7
9,7
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Różnica temperatury
powierzchnia – dno (1 m) (∆t) [oC]

Średni gradient w
metalimnionie (TMgr) [m]

21,0
20,8
21,4
19,8
21,5
21,6
21,9
22,7
22,8
21,8
20,8

Współczynnik stratyfikacji
termicznej (µ)

Przeciętny zasięg dolnej
granicy metalimnionu (DM) [m]

6,2
6,5
5,7
8,2
5,5
5,3
5,2
4,8
5,2
4,5
4,7

Względna zawartość ciepła
w jednostce objętości [J⋅cm‒3]

Średnia temperatura
epilimnionu (TEP) [oC]

Hańcza
Drawsko
Wigry
Wdzydze Płd.
Wukśniki
Babięty Wlk.
Morzycko
Trześniowskie
Piłakno
Ełckie
Użewo

Średnia temperatura wody
w jeziorze (tj) [oC]

Jezioro

Miąższość epilimnionu
(DE) [m]

Tab. 3. Średnie wartości parametrów struktury termicznej wody w okresie letniej stagnacji w badanych jeziorach w okresie 1999–2001
Tab. 3. Mean values of the parameters of water thermal structure in the studied lakes during the
summer stagnation in the period of 1999–2001

34,2
52,6
51,6
48,1
40,2
40,8
55,9
46,5
56,0
48,5
43,5

0,408
0,485
0,475
0,445
0,428
0,434
0,492
0,436
0,473
0,448
0,458

16,7
16,3
15,6
16,8
17,4
17,4
16,5
18,5
17,1
17,0
16,3

3,55
1,90
2,00
1,86
2,82
2,74
1,81
2,40
1,79
2,11
2,54
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Warstwa skoku termicznego występowała przeciętnie od głębokości 5,6 do
10 m. Najpłycej zalegała w jeziorach Ełckim, Użewo i Trześniowskim i wynosiła
poniżej 4,8 m, natomiast najgłębiej w jeziorach o największych powierzchniach –
Wdzydze Płd. i Drawsko, i wynosiła, odpowiednio, 13,3 i 10,8 m (tab. 4). Miąższość termokliny była mało zróżnicowana i sięgała przeciętnie od 4 do 5 m.
Znacznie większe różnice między jeziorami odnosiły się do gradientów w tej
warstwie. W niektórych przypadkach osiągały maksymalnie 5,5–6,5 °C ⋅ m –1,
oscylując najczęściej w granicach 2,3–2,5 °C ⋅ m –1. Największe gradienty charakteryzowały jeziora małe, o małych długościach rozdmuchu wiatru. Warstwa skoku
termicznego obejmowała przeciętnie 15–25% objętości i tylko w przypadku jeziora Hańcza wynosiła poniżej 10%.
Hypolimnion o wyraźnej dwudzielności występował najczęściej poniżej 12–
13 m głębokości. W warstwie tej ze względu na pionowe zróżnicowanie gradientów temperatury wydzielono hypolimnion przejściowy, o gradiencie 0,1–
1,0 °C ⋅ m –1, i hypolimnion właściwy, z gradientem poniżej 0,1 °C ⋅ m –1. Granica
między obu warstwami hypolimnionu zalegała w poziomie od 12,5 m w Jeziorze
Trześniowskim do 22,0 m w Drawsku. Istotne różnice między analizowanymi
jeziorami widoczne są na poszczególnych poziomach. Na przykład na głębokości
30 m najniższe temperatury wody wystąpiły w jeziorze Babięty Wlk. (5,1 °C),
natomiast najwyższe – w jeziorze Wigry (6,8 °C). Z kolei na głębokości 50 m najchłodniejsze wody były w jeziorach Trześniowskim (4,7 °C) i Użewo (4,7 °C),
natomiast najciep-lejsze – w jeziorach Morzycko (6,3 °C) i Wigry (6,1 °C). Temperatura na głębokości powyżej 90 m reprezentowana była tylko w jeziorze Hańcza
(4,3 °C). Hypolimnion we wszystkich badanych jeziorach charakteryzował się
największym procentowym udziałem objętości. Zawierał się on najczęściej w
przedziale od 45 do 65%, w jeziorze Hańcza zaś wynosił powyżej 75%.
Dla wykazania termicznego zróżnicowania między jeziorami posłużono się
także innymi parametrami stratyfikacji termicznej wody, są to: Δt – różnica temperatury wody między 1-metrową warstwą powierzchniową i przydenną, μ –
współczynnik stratyfikacji termicznej, kcal ⋅ cm–2 – względna zawartość ciepła na
jednostkę powierzchni, tj – średnia temperatura wody w jeziorze (Niesina 1971,
Skowron 1991, Kilkus 2000a, 2000b).
W celu uchwycenia różnic termicznych i cieplnych między analizowanymi
jeziorami autor wprowadził kilka wskaźników ułatwiających analizę porównawczą, a mianowicie: hypolimnion przejściowy (Hα) i właściwy (Hβ), przeciętne
temperatury wody na głębokości 15 m (T15) i 50 m (T50), termiczny wskaźnik głębokościowy (TG), oraz dokonał adaptacji dla warunków polskich wskaźnika zaproponowanego przez Chomskisa (za Kilkusem 2000a), tzw. względną zawartość
ciepła w jednostce objętości [J∙cm–3].
Obliczone zasoby ciepła wskazują, że w okresie występowania optimum poszczególne jeziora różnią się zasadniczo ich wartościami. Najwyższe zasoby ciepła
zakumulowane były w jeziorach o największej objętości: Drawsku (17 465,0 ∙ 106 MJ

Tab. 4. Średni procentowy udział objętości i zasobów ciepła w poszczególnych warstwach termicznych w okresie letniej stagnacji 1999–2001
Tab. 4. Mean percentage share of the volume and heat resources in respective thermal layers during summer stagnation in the period of 1999–2001

Hα

Hβ

Typ termiczny
jeziora
wg Kitajewa
(1978)

1

Hańcza

13,9

10,0

76,1

19,2

56,9

32,4

15,4

52,2

15,9

36,3

hypotermiczne

2

Drawsko

29,5

17,4

53,1

31,4

21,7

48,0

19,9

32,1

21,4

10,7

hypotermiczne

3

Wigry

29,7

14,9

55,4

29,3

26,1

48,6

16,4

35,0

20,0

15,0

hypotermiczne

4

Wdzydze Płd.

32,5

23,9

43,6

26,9

16,7

53,8

21,6

24,6

16,6

8,0

hypotermiczne

5

Wukśniki

18,7

15,8

65,5

33,3

32,2

44,3

20,2

35,5

19,5

16,0

hypotermiczne

6

Babięty Wlk.

18,4

16,6

65,0

26,8

38,2

39,5

21,6

38,9

17,8

21,1

hypotermiczne

7

Morzycko

30,3

22,4

47,3

30,4

16,9

49,3

23,9

26,8

18,0

8,8

hypotermiczne

8

Trześniowskie

21,4

21,4

57,2

29,2

28,0

42,6

25,4

32,0

17,6

14,4

hypotermiczne

Lp.

Procentowy udział objętości

Jezioro

Procentowy udział zasobów ciepła

epilimnion

metalimnion

hypolimnion

Hα

Hβ

epilimnion

metalimnion

hypolimnion

9

Piłakno

33,2

24,9

41,9

27,5

14,4

53,7

24,6

21,7

15,1

6,6

metahypotermiczne

10

Ełckie

25,3

21,2

53,5

23,2

30,3

46,8

23,3

29,9

14,4

15,5

hypotermiczne

11

Użewo

22,2

16,6

61,2

32,0

29,2

43,6

18,6

37,8

22,4

15,4

hypotermiczne
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i Wigrach (17 370,5 ⋅ 106 MJ), najniższe zaś w jeziorach Użewo (436,7 ⋅ 106 MJ)
i Wukśniki (1128,5 ⋅ 106 MJ). Różnice między jeziorami jeszcze wyraźniej podkreśla średnia temperatura wód. Najniższymi wartościami temperatury charakteryzowały się wody Hańczy (8,17 °C), Wukśnikiów (9,59° C) i Babięt Wlk., a najwyższą – Piłakna (13,38 °C) i Morzycka (13,36 °C).
Zasięg poszczególnych warstw termicznych posłużył autorowi do określenia
ich procentowego udziału i w konsekwencji typu termicznego. W tym celu wykorzystano termiczną klasyfikację Kitajewa (1978). Jeziora zostały podzielone na trzy
typy – epitermiczne, metatermiczne i hypotermiczne. W jeziorach epitermicznych
(bardzo płytkich) sublitoral, profundal oraz metalimnion i hypolimnion w pełni nie
występują (FSL + FP = 0, VM + VH = 0). W jeziorach metatermicznych (średnio głębokich) powierzchnia litoralu (FL) zbliżona jest do sumy powierzchni sublitoralu (FSL)
i profundalu (FP; FL ≈ FSL + FP), a objętość epilimnionu – do sumy objętości metalimnionu i hypolimnionu (VE ≈ VM + VH). W jeziorach hypotermicznych (bardzo głębokich) powierzchnia litoralu (FL) jest znacznie mniejsza od powierzchni sublitoralu
(FSL) i profundalu (FP) (FL << FSL + FP). Objętość masy wodnej epilimnionu (VE) jest
znacznie mniejsza od sumy objętości metalimnionu (VM) i hypolimnionu (VH) (VE <<
VM + VH). W grupie jezior metatermicznych wyróżnino dwa podtypy – jeziora metaepitermiczne i hypometatermiczne. W jeziorach metaepitermicznych (płytkich)
powierzchnia litoralu jest większa od sumy powierzchni sublitoralu i profundalu
(FL > FSL + FP), a objętość epilimnionu jest większa od sumy objętości metalimnionu i
hypolimnionu (VE > VM + VH). W jeziorach hypometatermicznych (głębokich) powierzchnia litoralu jest nieco mniejsza od sumy powierzchni sublitoralu
i profundalu (FL < FSL + FP), a objętość masy wodnej epilimnionu jest nieco mniejsza
od objętości metalimnionu i hypolimnionu (VE < VM + VH).
Z tab. 4 wynika, że epilimnion w poszczególnych jeziorach obejmował niewielką jego objętość. Przeciętnie stanowił on od 20 do 30%. Największy jego
udział wynosił nieznacznie powyżej 30% i występował w jeziorach Piłakno
(33,2%), Wdzydze Płd. (32,5%) i Morzycko (30,3%). Najmniejszym udziałem charakteryzowały się jeziora Hańcza (13,9%), Babięty Wlk. (18,4%) i Wukśniki
(18,7%). Odwrotnością tego układu jest procentowy udział hypolimnionu w objętości jeziora. Jego udział zawarty był od poniżej 50% w jeziorach Piłakno (41,9%),
Wdzydze Płd. (43,6%) i Morzycko (47,3%), do ponad 75% w przypadku Hańczy.
Na podstawie procentowego udziału poszczególnych warstw termicznych
wszystkie jeziora, poza jednym, zaliczono do typu hipotermicznego; jedynie jezioro Piłakno zaliczono do typu metahypotermicznego. W tym ostatnim jeziorze
udział zasobów ciepła w epilimnionie wynosił 45–48%.
Zebrany materiał pozwolił ponadto stwierdzić, iż o strukturze termicznej
wody, zwłaszcza w epilimnionie, poza uwarunkowaniami meteorologicznymi
decyduje również forma niecki jeziornej, natomiast poniżej tej warstwy zauważa
się zdecydowany wpływ cech morfometrycznych niecki jeziornej (średnia głębo-
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kość, nachylenia dna, relatywny wskaźnik głębokości), a w niektórych przypadkach także systemu zasilania zbiornika.
Zależności te potwierdza termiczny wskaźnik głębokościowy (TG), rozumiany jako iloraz głębokości średniej i głębokości, na której występuje średnia
temperatura wody w jeziorze, do relatywnego wskaźnika głębokości (ryc. 6).

Ryc. 6. Zależność między relatywnym wskaźnikiem głębokości (CR) i termicznym wskaźnikiem
głębokościowym (TG)
Fig. 6. Dependency between the relative depth index (CR) and the thermal depth index (TG)

Zależność formy niecki jeziornej decyduje nie tylko o głębokości położenia
poszczególnych warstw termicznych, ale również o wartościach temperatury
i gradientach w obrębie poszczególnych warstw. Powszechnie znany jest pogląd,
iż o głębokości mieszania wiatrowego w jeziorze decydują długości efektywne
(Patalas 1960, Chomskis 1969, Okulanis 1981, Kilkus 1985, Skowron 1991). W analizowanych jeziorach te zależności są mało dostrzegalne ze względu na mało
zróżnicowane długości efektywne. Zauważono ponadto, że parametry określające relacje między pionowymi i poziomymi wielkościami jeziora, decydują również o objętości poszczególnych warstw termicznych, a zwłaszcza epilimnionu
(ryc. 7) (Borowiak, Borowiak 2001).
Struktura termiczna wody głębokich jezior, pomimo dużego podobieństwa
w jej przebiegu, zachowała wyraźne różnice pomiędzy poszczególnymi jeziorami.
Analizowane jeziora miały różną wielkość, kształt oraz wykształcenie poszczególnych elementów misy jeziornej, jednak ich struktury termiczne wody w warstwach powierzchniowych tylko nieznacznie różniły się. Należy pamiętać, że
analizowane jeziora położone są w znacznych od siebie odległościach. Różnica
między skrajnymi jeziorami z zachodu na wschód wynosi 9 °, czyli około 530
km, a z północy na południe 2 °, tj. około 240 km. Z pewnością zróżnicowanie to
może jest przyczyną nieznacznych różnic dotyczących długości okresu z temperaturą powietrza powyżej 20oC, amplitud dobowych powietrza w okresie lata, a
także długości trwania lata termicznego.
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Ryc. 7. Zależność między relatywnym wskaźnikiem głębokości (CR) i procentową objętością epilimnionu w analizowanych jeziorach
Fig. 7. Dependency between the relative depth index (CR) and the percentage volume of epilimnion
in the analysed lakes

Wnioski
Na podstawie obserwacji z trzech sezonów w okresie letniej stagnacji na przykładzie 11 najgłębszych jeziorach niżowych w Polsce autor dochodzi do następujących konkluzji:
• Badania wykazały występowanie nieznacznych różnic w przebiegu uwarstwienia termicznego wody zarówno w poszczególnych latach, jak i w poszczególnych zbiornikach.
• Zaleganie poszczególnych warstw termicznych w jeziorze nie miało układu
horyzontalnego, a różnice w skrajnych przypadkach osiągały nawet 1,5 m,
oscylując jednak przeciętnie w granicach 0,5–1,0 m.
• W pionach położonych w strefie brzegowej miąższość epilimnionu była
najczęściej większa niż w otwartej części jeziora.
• W pelagicznej strefie jeziora warstwa metalimnionu charakteryzowała się
najmniejszą miąższością oraz największymi gradientami.
• Najcieplejsze wody hypolimnionu występowały w jeziorach o największych
możliwościach dynamicznego oddziaływania wiatru na powierzchnię;
• Temperatura wody w warstwach przydennych w poszczególnych latach
letniej stagnacji charakteryzowała się wyraźnymi różnicami, które poniżej
50 m głębokości dochodziły do 0,6–0,8°C.
• Dla uchwycenia różnic w położeniu poszczególnych warstw termicznych,
zarówno w poszczególnych jeziorach, jak i między jeziorami, konieczny jest
pomiar temperatury wody z częstotliwością 0,5 m.
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Water temperature in the deepest lakes
of the Polish lowland during summer stagnation
Examination of the eleven deepest lakes located in the Polish lowland was conducted in
the period of 1999–2008. Its primary objective was to determine the differences in the
stratification of water temperature, define the influence of the morphometric properties
of lake basin upon thermal stratification of water and present new parameters of thermal
stratification and thermal typology (fig. 1, tab. 1).
Investigation of the thermal structure of water in the analysed lakes proved the occurrence of trichotomy in all the lakes, with a clear division into: epilimnion, metalimnion and hypolimnion (fig. 5). The epilimnion stayed down to the depth from 4 m to
6.5 m and took from 13% (Lake Hańcza) to 32.7% (Lake Morzycko) of the lake volume
(tab. 3). The thickness of the thermocline ranged from 4 m to 7 m, and the maximal gradients reached 5.5–6.5°C ⋅ cm−1. The hypolimnion of noticeable dichotomy was recorded
more frequently below the depth of 12–13 m, and covered from 45% to over 75%.
The range of the respective thermal layers made it possible for the author to determine their percentage share, and consequently their thermal types (Kitajew 1978). Out
of the analysed water bodies, only Lake Piłakno was classified as hypometathermal,
whereas the remaining lakes showed hypothermal properties (tab. 4).
Key words: lakes, temperature, summer stratification.
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Zarys treści: W pracy dokonano analizy zróżnicowania przestrzennego współczynnika
alimentacji koryt rzecznych na poziomie regionalnej i lokalnej organizacji systemów
odwodnienia Wysoczyzny Poznańskiej (3818 km2). Rozkład parametru przedstawiono
w odniesieniu do 24 zlewni, dopływów Warty (III rzędu) oraz Obry i Kanału Mosińskiego (IV rzędu). W identyfikacji wykorzystano cyfrową bazę danych hydrograficznych
i morfometrycznych zlewni. Współczynnik alimentacji koryt rzecznych dla zlewni wynosi od 0,56 do 1,72 1/G, natomiast dla jednostkowych pól oceny (raster 1 km2) przyjmuje wartości od 0,17 do powyżej 1,0 1/G. Uzyskane wyniki stanowiły podstawę oceny
relacji, jakie zachodzą między siecią rzeczną a powierzchnią obszaru, z którego generowany jest odpływ powierzchniowy.
Słowa kluczowe: zlewnia, system odwodnienia, gęstość sieci rzecznej, współczynnik alimentacji koryt, Wysoczyzna Poznańska.

W procesie kształtowania odpływu i stanu retencji zlewni istotną rolę pełni sieć
rzeczna o określonej strukturze przestrzennej. Jej obszarowy rozkład i stopień
rozczłonkowania stanowią podstawę identyfikacji lokalnych i regionalnych stref
drenażu powierzchniowego i podziemnego. Do elementów przestrzennej charakterystyki struktury sieci rzecznej zalicza się m.in. wskaźnik częstości (liczebności)
cieków, wskaźnik gęstości sieci rzecznej, jak również współczynnik alimentacji
koryt rzecznych, nazywany też stałą zasilania koryt rzecznych (Gutry-Korycka
1997).
Współczynnik alimentacji koryt rzecznych określa relacje, jakie zachodzą
między siecią rzeczną, zwłaszcza stopniem jej wykształcenia, a powierzchnią
obszaru, z którego generowany jest odpływ powierzchniowy. Jako odwrotność
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gęstości sieci rzecznej, pozwala on wyodrębnić tę część powierzchni zlewni, która
zasila jednostkową (1 km) długość sieci rzecznej.
Charakterystyka parametrów systemów rzecznych zlewni oraz ocena relacji
zachodzących między nimi wiąże się z określeniem kryteriów ich identyfikacji
w odniesieniu do zróżnicowanych przestrzennie układów hydrograficznych.
Problem dotyczy również wyboru skali opracowania i wymiaru podstawowego
pola oceny do prowadzenia analiz przestrzennych, zarówno w strefach o quasijednorodnej (homogenicznej), jak i zróżnicowanej strukturze krajobrazowej (Tucker
i in 2001, Philips 2007). W tym zakresie opracowuje się rastrowe lub wektorowe
modele strukturalne systemów rzecznych, w których wykorzystuje się bazy danych przestrzennych GIS, np. hydrograficznych, hydrogeologicznych, geomorfologicznych, oraz cyfrowy model rzeźby terenu (Tarboton i in. 1992, Vogt i in.
2003, Gianioni i in. 2005). Utworzone bazy, zawierające dane o podstawowych
cechach systemów odwodnienia, stanowią część zbioru informacji o parametrach
fizycznogeograficznych zlewni, które znajdują zastosowanie zarówno w identyfikacji i estymacji granic obszaru drenażu powierzchniowego, jak i w modelach
symulacyjnych procesów hydrologicznych (Afelt, Łopata 2003).
Cel i zakres badań
W celu określenia relacji, jakie zachodzą między stopniem wykształcenia sieci
rzecznej a powierzchnią obszaru, z którego generowany jest odpływ powierzchniowy, dokonano analizy zróżnicowania przestrzennego współczynnika alimentacji koryt rzecznych (Wa) w zlewniach regionu Wysoczyzny Poznańskiej (Nizina
Wielkopolska). W układzie hydrograficznym problem ten rozpatrywano w odniesieniu do fragmentu dorzecza Warty, w obrębie którego funkcjonują 24 zlewnie
odwadniane przez dopływy Warty (cieki III rzędu), Obry i Kanału Mosińskiego
(cieki IV rzędu). Uwzględniając stopień zmienności współczynnika alimentacji
sieci rzecznej, przedstawiono model jego obszarowego rozkładu na poziomie
regionalnej i lokalnej organizacji systemów odwodnienia powierzchniowego.
W granicach Wysoczyzny Poznańskiej wyodrębniono grupy zlewni wykazujących pewne podobieństwa w zakresie rozkładu analizowanej cechy, uwzględniając relacje między elementami systemu drenażu liniowego i wybranymi parametrami, dotyczącymi m.in. rzeźby powierzchni zlewni oraz warunków geomorfologicznych i cech litologicznych podłoża (tab. 1).
W opracowaniu założono, że współczynnik alimentacji sieci rzecznej (Wa)
jest odwrotnością jej gęstości (1/G). Jako podstawę jego wyznaczenia przyjęto
zbiór danych cyfrowych, dotyczących przestrzennego rozkładu gęstości sieci
rzecznej w zlewniach regionu Wysoczyzny Poznańskiej, który został opracowany
w ramach wcześniejszych badań prowadzonych na omawianym obszarze (Graf
2007). Przy określaniu miar gęstości, jako parametrów wyjściowych w analizie,
wykorzystano cyfrową bazę danych mapy hydrograficznej Polski w skali 1:50000.

Tab.1. Wybrane parametry fizycznogeograficzne zlewni
Tab. 1. Selected physical and geographical parameters of basins

Numer
zlewnia
Basin
numbera

1

Wirenka

2

Strumień
Junikowski
Bogdanka

3
4

WARTA

Zlewnia
Basin

Współczynnik alimentacji koryt Wa (1/G)
Index of stream channel maintenance Wa (1/G)
Udział procentowy
% share
Strefa
Zlewnia
bezwodna
Basin
0,5– 0,25– 0,1–
Zone without ≥1,0
0,99 0,49 0,24
river
networks

Warunki
geomorfologicznec
Geomorphological
conditionsc

Wskaźnik
liczebności
cieków Gl
Index of
stream
quantity Gl
[x⋅km–2]

Wskaźnik
gęstości
sieci
rzecznej G
Index
of river
network
density G
[km⋅km–2]

7,0

ZPG = 50%

1,55

0,93

1,08

15,8

48,6 29,7

5,9

–

73,6

6,0

ZPG = 50%

0,85

0,66

1,52

27,8

45,3 22,6

4,3

–

50,0

100,6

13,9

ZP > 50%

0,88

0,58

1,72

36,0

39,0

1,2

–

43,5

102,1

16,3

ZM = 20%

1,03

0,71

1,41

17,2

54,1 22,7

6,0

–

Powierzchnia
Ab
Area Ab
[km2]

Wysokość
średnia
Hśr
[m n.p.m.]
Mean basin
altitude Hśr
[m a.s.l.]

Średni
spadek
zlewni Ip
Mean
basin
gradient
Ip [‰]

101,0

88,8

48,5

23

5

Ciek
Glinnowiecki
Rów Północny

22,5

77,6

12,4

ZG > 50%

2,62

1,24

0,81

4,4

44,2 30,1

21,3

–

6

Samica

231,5

79,8

4,9

ZPG = 50%

2,14

1,20

0,83

8,2

37,5 37,1

16,4

0,8

7

Sama

435,0

76,1

3,3

ZPG = 50%

1,92

1,75

0,57

8,7

37,8 38,8

14,7

0,2

8

Ciek Samołęski

28,5

56,1

6,5

ZM = 20%

1,89

1,22

0,82

14,0

27,5 45,0

13,5

–

9

Ostroroga

102,0

71,1

6,2

ZPG = 50%

1,82

1,23

0,81

9,3

33,0 47,6

10,1

–

10

Oszczynica

291,5

79,9

5,2

ZPG = 50%

1,25

0,97

1,03

14,5

40,5 33,2

11,8

–

11

Kamionka

136,5

73,6

6,6

ZP > 50%

0,93

0,74

1,35

40,7

23,4 28,5

7,4

–

12

Struga
Dormowska
Struga
Lubikowska

91,5

74,0

8,5

ZPG = 50%

0,84

0,58

1,72

35,5

43,2 18,2

3,1

–

93,0

85,3

6,5

ZM = 20%

1,29

0,87

1,15

29,0

35,2 25,4

9,4

1,0

13

OBRA

cd. tab. 1
14

Struga Wrońska

15

83,5

77,1

5,8

ZP > 50%

1,82

1,17

0,85

22,8

31,0 28,1

16,1

2,0

Czarna Woda

313,0

94,4

5,0

ZP > 50%

1,47

1,07

0,93

38,3

20,1 19,1

20,8

1,7

16

Szarka

270,0

81,3

3,6

ZP > 50%

2,0

1,34

0,75

17,6

15,7 24,6

37,5

4,6

17

Rów Grabarski

52,5

68,3

4,3

ZP > 50%

2,25

1,71

0,58

7,6

17,1 36,3

33,0

6,0

18

Rów Żodyński

19

Dojca

20

Rów Młyński

21

Struga
Kamieniecka
Mogilnica

KANAŁ
MOSIŃSKI

22
23
24

Rów
Strykowski
Samica
Dymaczewska

38,5

62,1

2,6

ZP > 50%

2,13

1,77

0,56

5,2

22,2 30,5

40,5

1,6

231,5

87,1

4,2

ZP > 50%

2,49

1,72

0,58

10,6

29,8 35,4

23,7

0,5

21,0

89,9

12,3

ZG > 50%

2,57

1,44

0,69

16,7

26,5 33,0

22,6

1,2

182,0

90,5

4,3

ZG > 50%

1,60

1,05

0,95

12,6

44,2 31,1

11,6

0,5

649,5

100,9

2,9

ZG > 50%

1,80

1,15

0,87

15,2

37,3 32,8

13,8

0,9

123,5

83,9

4,0

ZG > 50%

1,60

0,85

1,18

22,7

41,1 26,5

9,7

–

178,0

92,6

4,7

ZPG = 50%

1,70

1,02

0,98

12,9

41,0 36,8

9,3

–

Numeracja zlewni zgodna z numeracją na ryc. 2.
Basin number corresponding to numbers in fig. 2.
b Parametry zlewni: A, Hśr, Gl, G, Wa, określone wg (Gutry-Korycka 1997).
b Basin parameters: A, Hśr, Gl, G, Wa, as defined by (Gutry-Korycka 1997).
c ZP > 50% – dominacja form piaszczystych (> 50%), ZG > 50% – dominacja form gliniastych (> 50%), ZPG = 50% – podobny udział form piaszczystych
i gliniastych (50% / 50%), ZM = 20% – udział kilku form na poziomie około 20%.
c ZP > 50% – dominance of sandy forms (> 50%), ZG > 50% – dominance of clay forms (> 50%), ZPG = 50% – similar share of sandy and clay forms (50% / 50%),
ZM = 20% – share of the several forms on the level of about 20%.
a
a
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Uzupełnienie stanowiły mapy topograficzne w skali 1:100000, mapa geomorfologiczna Niziny Wielkopolskiej w skali 1:100000 oraz cyfrowy model terenu, na
którego podstawie wygenerowane zostały mapy spadków i deniwelacji terenu.
Przyjęta metodyka i zakres badań wymagały integracji danych pochodzących z różnych zbiorów informacyjnych. W opracowaniu przyjęto strukturę danych rastrowych w układzie lokalnej siatki dyskretyzacyjnej, o liczbie bloków
obliczeniowych 3818 i wymiarze 1,0 × 1,0 km (1,0 km2). Współczynnik zasilania
koryt rzecznych, stanowiący podstawowy element analizy, określony został jako
wartość informacyjna dla poszczególnych zlewni oraz dla wydzielonych w ich
obrębie jednostkowych pól oceny o wymiarze 1 km2.
Przyjęty zakres zmienność parametru pozwolił na wydzielenie w obrębie
każdej zlewni stref o danym stopniu natężenia zjawiska i określenie ich udziału
w całkowitej powierzchni, co ma istotne znaczenie w ocenie warunków kształtowania się odpływu.
Obszar badań
Jako obszar badań wytypowano region Wysoczyzny Poznańskiej o powierzchni
całkowitej 5298 km2. W zasięgu Niziny Wielkopolskiej granice regionu wyznaczają doliny Warty i Obry (ryc. 1). Obszar tworzy głównie wysoczyzna morenowa
płaska i falista, zbudowana w przewadze z gliny zwałowej, oraz wysoczyzna
pagórkowata, reprezentowana przez morenę czołową fazy poznańskiej zlodowacenia Wisły w tzw. odcinku pniewskim (Krygowski 1961). Strefa moreny czołowej stanowi zasadniczy wododział dla zlewni dopływów Warty, rozgraniczając
spływ wody do Warty i Obry. Zachodnią część obszaru tworzy południkowe
obniżenie doliny Obry z systemem terasy środkowej oraz przylegający do niej od
wschodu Sandr Nowotomyski. Deniwelacje w zlewniach kształtują się w granicach 30–100 m n.p.m. (Graf 2007). Około 40% powierzchni obszaru stanowią
utwory o słabym stopniu przepuszczalności (glina zwałowa), około 37% – utwory piaszczysto-żwirowe o średnim stopniu przepuszczalności, a pozostałą część
tworzą grunty organiczne o przepuszczalności zmiennej i grunty antropogeniczne o przepuszczalności zróżnicowanej.
Położenie Wysoczyzny Poznańskiej w środkowej części Niziny Wielkopolskiej wpływa na kształtowanie się specyficznych warunków klimatycznych, co
z kolei znajduje wyraz w niekorzystnej strukturze bilansu wodnego. Rozpatrywany obszar charakteryzuje się najniższymi w Polsce opadami atmosferycznymi
(500–550 mm), niskim odpływem (100 mm) oraz wysokim parowaniem (450–500
mm), co przyczynia się do powstawania deficytów wodnych. Wysoczyzna
Poznańska znajduje się na granicy kilku regionów klimatycznych (Woś 1994):
Dolnej Warty (XIII), Lubuskiego (XIV) i Środkowowielkopolskiego (XV), co może
wpływać na zmienny potencjał zasilania obszaru oraz modyfikować rozkład
i relacje zachodzące między elementami bilansu wodnego.
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Ryc. 1. Warunki geomorfologiczne Wysoczyzny Poznańskiej (Kondracki 1998)
1 – doliny i obniżenia, 2 – sandry i terasy piaszczyste, 3 – wysoczyzny płaskie i faliste, 4 – wysoczyzny
pagórkowate, 5 – rzeki i jeziora
Fig. 1. Geomorphologic conditions of Poznań Plateau (Kondracki 1998)
1 – valleys and depressions, 2 – outwash and sand terraces, 3 – flat and undulated plateaus, 4 – hilly
plateaus, 5 – rivers and lakes

Organizacja systemu odwodnienia powierzchniowego
na poziomie regionalnym i lokalnym
Dużą zależność od rozwoju geomorfologicznego wykazuje układ i rozczłonkowanie sieci rzecznej regionu, a jej funkcjonowanie i ustrój w znacznym stopniu
uzależnione są od warunków klimatycznych (Bartkowski 1970).
W układzie hydrograficznym Polski, Wysoczyzna Poznańska wchodzi
w skład dorzecza Warty. W strukturze systemu odwodnienia zaznacza się charakterystyczna dwudzielność, która wynika z przebiegu dolin zasadniczych rzek
regionu – Warty i Obry (ryc. 1).
Uwzględniając tradycyjne kryteria hierarchizacji sieci rzecznej (nadrzędność
cieku I rzędu do cieku n-tego rzędu), wydzielono na rozpatrywanym obszarze
następujące podsystemy, stanowiące integralną część systemu odwodnienia Warty (tab. 1):
• Poznański Przełom Warty (PPW), wschodnia część regionu (265,5 km2): zlewnie 5 dopływów Warty o powierzchni 22–101 km2 (Wirenka, Strumień Junikowski, Bogdanka, Ciek Glinnowiecki, Rów Północny), cieki III rzędu w przewadze o równoleżnikowym (lub północno-zachodnim) kierunku odwodnienia;
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Obornicka Dolina Warty (ODW), północna część regionu (1409,5 km2): zlewnie 8 dopływów Warty o powierzchni 28–435 km2 (Samica, Sama, Ciek Samołęski, Ostroroga, Oszczynica, Kamionka, Struga Dormowska, Struga Lubikowska), cieki III rzędu o południkowym kierunku odwodnienia;
• Dolina Obry – Bruzda Zbąszyńska (DO–BZ), zachodnia części regionu (757,5
km2): zlewnie 5 dopływów Obry o powierzchni 38–313 km2 (Struga Wrońska,
Czarna Woda, Szarka, Rów Grabarski, Rów Żodyński), cieki IV rzędu
w przewadze o równoleżnikowym (lub północno-wschodnim) kierunku odwodnienia;
• Dolina Środkowej Obry (DSO), południowa część regionu (1385,5 km2):
− zlewnie 3 dopływów Obry (Północnego Kanału Obrzańskiego) o powierzchni 21–231 km2 (Dojca, Rów Młyński, Struga Kamieniecka), cieki IV
rzędu w przewadze o południkowym kierunku odwodnienia (434,5 km2);
− zlewnie 3 dopływów Kanału Mosińskiego o powierzchni 123–650 km2
(Mogilnica Rów Strykowski Samica Dymaczewska), cieki IV rzędu
w przewadze o południkowym kierunku odwodnienia (951 km2).
Około 28% (1480 km2) powierzchni Wysoczyzny Poznańskiej zajmują przyrzecza
Warty, Obry i Kanału Mosińskiego oraz fragmenty zlewni Kanałów Obrzańskich,
które ze względu na skomplikowany układ sieci rzecznej, związany z dużym
udziałem elementów sztucznego drenażu, zostały pominięte w szczegółowej
analizie. Po dokonanej weryfikacji, analizie poddano obszar o powierzchni
3818 km2, w granicach którego wydzielono 24 zlewnie, w tym 13 zlewni III rzędu
i 11 zlewni IV rzędu (ryc. 2). Największą powierzchnię w regionie zajmuje strefa
odwadniana przez bezpośrednie dopływy Warty (44%), z czego 37% przypada
na podsystem Obornickiej Doliny Warty (ODW), a pozostałe 7% na podsystem
Poznańskiego Przełomu Warty (PPW). Z kolei strefa odwadniana przez cieki
podsystemu Doliny Środkowej Obry (DSO) stanowi 36% powierzchni obszaru, w
tym aż 25% zajmują zlewnie dopływów Kanału Mosińskiego. Z kolei udział
zlewni dopływów Obry podsystemu Bruzdy Zbąszyńskiej (DO–BZ) w całkowitej
powierzchni regionu wynosi 20%.
Większość drobnych cieków w regionie wykazuje zależność od morfogenezy glacjalnej, wykorzystując w swym biegu układy dolin rynnowych (Bartkowski
1970). W strefie marginalnej fazy poznańskiej zlodowacenia Wisły, w otoczeniu
wysoczyzny morenowej pagórkowatej, wykształcił się system o nieuporządkowanym kierunku odwodnienia, w którym cieki płyną w sposób mało zorganizowany, a cechą charakterystyczną są zagłębienia bezodpływowe. Znacznie rozwinięta sieć hydrograficzna występuje z reguły na obszarach gliniastych, ale są to
cieki drobne, często funkcjonujące okresowo. Znacznie uboższą, naturalną siecią
rzeczną charakteryzują się tereny piaszczyste, jednak często w strefach tych do
elementów naturalnego odwodnienia włączony został zespół rowów i kanałów
melioracyjnych.
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Ryc. 2. Współczynnik alimentacji koryt – ujęcie modelowe
1 – Wa = (0,5÷0,99) 1/G, 2 – Wa = (1,0÷1,49) 1/G, 3 – Wa = (1,5÷2,0) 1/G
Fig. 2. Index of stream channel maintenance – model pattern
1 – Wa = (0,5÷0,99) 1/G, 2 – Wa = (1,0÷1,49) 1/G, 3 – Wa = (1,5÷2,0) 1/G

Wyniki badań
Zmienny stopień wykształcenia oraz różnice w strukturze systemu odwodnienia
powierzchniowego Wysoczyzny Poznańskiej wpływają na zróżnicowanie przestrzenne gęstości sieci rzecznej, a tym samym współczynnika alimentacji koryt
rzecznych. Parametry te ze względu na swój wymiar, uwzględniają interakcyjne
oddziaływanie między długością cieków i odwadnianą przez nie powierzchnią
zlewni.
Dla regionu Wysoczyzny Poznańskiej wielkość współczynnika alimentacji
koryt rzecznych dla poszczególnych zlewni wynosi od Wa = 0,56 1/G (zlewnia
Rowu Żodyńskiego) do Wa = 1,72 1/G (zlewnia Bogdanki i Strugi Dormowskiej).
Wskaźnik gęstości sieci rzecznej, wyznaczony dla zlewni jako wartość informacyjna, kształtuje się w przedziale od G = 0,60 km ⋅ km–2 (zlewnia Bogdanki i Strugi
Dormowskiej) do G = 1,8 km ⋅ km–2 (zlewnia Rowu Żodyńskiego i Samy) (tab. 1).
Wysoka wartość stałej zasilania koryt świadczy o słabo rozwiniętej sieci rzecznej,
zarówno pod względem ilości, jak i długości cieków, co znajduje wyraz również
w małej gęstości sieci rzecznej.
Najwyższą wartość współczynnika alimentacji koryt rzecznych określono
dla zlewni dopływów Warty odwadniających zwłaszcza wschodnią (podsystem
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PPW) oraz fragmentarycznie północną część regionu (ryc. 2). Są to zlewnie
o zróżnicowanej powierzchni i małej gęstości sieci rzecznej. Niski stopień wykształcenia sieci rzecznej w tej części Wysoczyzny Poznańskiej wiąże się z silnym
oddziaływaniem Warty jako regionalnej bazy drenażu, zwłaszcza w jej odcinku
przełomowym. W tej grupie znajdują się również zlewnie strefy podmiejskiej
i miejskiej Poznania (Bogdanki, Strumienia Junikowskiego), z dużym udziałem
gruntów antropogenicznych. W przypadku zlewni silnie przekształconych antropogenicznie, na redukcję sieci rzecznej, a tym samym przyrost powierzchni
uczestniczącej w zasilaniu sytemu odwodnienia powierzchniowego, mogą
wpływać np. drenaż budowlany czy eksploatacja wód podziemnych. Współczynnik alimentacji koryt osiąga w zlewniach miejskich Poznania wartość przekraczającą 1,5 1/G (ryc. 2).
Z kolei zlewnie dopływów Obry charakteryzują się większą gęstością sieci
rzecznej (tab. 1), a tym samym mniejszym współczynnikiem alimentacji koryt Wa,
którego wartość kształtuje się w granicach (0,50 ÷0,99) 1/G. Wzrost gęstości sieci
rzecznej w stosunku do wartości przeciętnej obserwowany jest szczególnie
w zlewniach z systemem rowów i kanałów melioracyjnych (podsystem DO–BZ),
które tworzą z naturalną siecią rzeczną skomplikowany układ odwodnienia, co
często utrudnia ich identyfikację (Graf 2007). Oznacza to, że ze względu na większe rozczłonkowanie rzeźby terenu systemem dolin, przeciętna wielkość powierzchni zlewni, z której generowany jest spływ powierzchniowy do cieków,
zmniejsza się. W grupie tej znajdują się również cztery zlewnie dopływów Warty:
Samy, Samicy, Ostrorogi i Cieku Glinnowieckiego, które wchodzą w skład podsystemu Obornickiej Doliny Warty. Zwiększona gęstość sieci rzecznej w rozpatrywanej strefie może być wynikiem wpływu kilku sumujących się czynników,
które oddziałują w sposób bezpośredni lub modyfikują przebieg procesów np.
spływu powierzchniowego lub infiltracji wód opadowych w podłoże, wpływających na formowanie systemu odwodnienia, na co zwraca uwagę m.in. Maksymiuk (1992).
Większe zróżnicowanie współczynnika alimentacji koryt rzecznych (od Wa
= 0,17 do Wa > 1,0 1/G) obserwuje się w granicach podstawowych pól oceny, co
dało podstawę do wydzielenia stref o danym stopniu natężenia zjawiska oraz
określenia ich udziału w całkowitej powierzchni zlewni (tab. 1). Ponad połowę
powierzchni analizowanych zlewni tworzą strefy, gdzie parametr Wa kształtuje
się w granicach (0,5 ÷0,99) 1/G, natomiast rejestruje się spadek udziału stref o
coraz niższej wartości współczynnika. Najmniejszy udział (do kilku procent) zyskują strefy o wartości Wa = (0,1 ÷0,24) 1/G, występujące szczególnie w zlewniach
o niewielkiej powierzchni z rozbudowanym systemem sztucznej sieci odwodnienia powierzchniowego (dopływy Obry).
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Dyskusja wyników
Założono, że współczynnik alimentacji koryt zależy od stopnia zróżnicowania
struktury zlewni, głównie warunków geomorfologicznych oraz charakteru sieci
rzecznej, jej rozczłonkowania i zmian gęstości. Na podstawie przeprowadzonych
badań wydzielono na omawianym obszarze, spośród 24 zlewni, grupy zlewni
o danym stopniu podobieństwa w zakresie rozkładu wartości współczynnika
alimentacji sieci rzecznej.
Analiza warunków geomorfologicznych, dotycząca stopnia zróżnicowania
i ilości form oraz ich predyspozycji w zakresie formowania sieci rzecznej, pozwoliła, przy uwzględnieniu kryteriów Krygowskiego (1961), wyodrębnić w zlewniach od 4 do maksymalnie 12 jednostek geomorfologicznych. Najmniejszą ich
liczbę wyodrębniono w zlewniach o niewielkich powierzchniach (Rów Młyński,
Rów Grabarski, Rów Północny), natomiast większe zróżnicowanie warunków
geomorfologicznych (10–12 form) zaobserwowano szczególnie w zlewniach dopływów Warty. Badania podobieństwa w zakresie udziału form geomorfologicznych w całkowitej powierzchni zlewni pozwoliły z kolei wydzielić cztery grupy
zlewni (tab. 1): z przewagą > 50% form piaszczystych (ZP > 50%), z przewagą
> 50% form gliniastych (ZG > 50%), o podobnym, dużym (około 50%i/ i50%) udziale
form piaszczystych i gliniastych (ZPG = 50%) oraz o udziale kilku zróżnicowanych form na poziomie około 20% (ZM = 20%). Stwierdzono, że warunki korzystne do wykształcenia i funkcjonowania sieci rzecznej występują w zlewniach
z dominacją wysoczyzny morenowej płaskiej i falistej o średniej wysokości 87,0–
102,0 m n.p.m i średnim spadku w przedziale 2,0–6,0‰ oraz słabym, rzadziej
średnim, stopniu przepuszczalności podłoża (Graf 2007).
Na kolejnym etapie grupowania, uwzględniając wartość współczynnika
alimentacji koryt rzecznych oraz jego przestrzenne zróżnicowanie, na obszarze
Wysoczyzny Poznańskiej wyodrębniono grupy zlewni o specyficznych cechach
rozkładu analizowanego parametru (tab. 2).
Pierwszą grupę tworzy 15 zlewni o zróżnicowanej powierzchni i strukturze
litologicznej, w których największy udział (30–55%) w całkowitej powierzchni
obszaru ma strefa o najwyższej wartości współczynnika alimentacji koryt Wa
≥ 1,0 1/G (maksymalnie do 1,5 1/G). W grupie tej można wydzielić trzy charakterystyczne podgrupy zlewni (1A, B, C), dla których wspólną cechą jest wartość
dominanty, natomiast różnicuje je udział pozostałych stref zakresu zmienności
badanego parametru oraz udział stref pozbawionych sieci rzecznej (tab. 1, 2).
Największą pod względem liczebności (7) stanowi grupa zlewni (1A), które poza
zlewnią Mogilnicy i Strugi Kamienieckiej, zaliczane są do obszarów o podobnym,
dużym (około 50%i/ i50%) udziale form piaszczystych i gliniastych (ZPG = 50%).
Analiza obszarowego rozkładu gęstości sieci rzecznej, przeprowadzona w granicach Wysoczyzny Poznańskiej (Graf 2007), pozwoliła zidentyfikować strefy
bezwodne (pozbawione sieci rzecznej), których udział w całkowitej powierzchni
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Tab. 2. Grupy zlewni wydzielone ze względu na charakter rozkładu współczynnika alimentacji
koryt rzecznych
Tab. 2. Basin groups selected with respect to the character of the distribution of the index of stream
channel maintenance index
Grupa zlewni
Basin group

Rozkład współczynnika alimentacji
koryt rzecznych
Distribution of the values of the stream
channel maintenance index

Charakterystyka
rozkładu
Distribution
characteristics

Mogilnica

1A – Mogilnica,
Oszczynica, Sama,
Samica, Samica
Dymaczewska,
Struga Kamieniecka,
Wirenka

50
40
[%] 30
20
10
0
Strefa
bezwodna

?1,0

0.5-0.99

0,25-0,49

0,1-0,24

Dominanta: przedział Wa ≥ 1,0
1/G
(najwyższa
wartość
współczynnika) około 35–40%
udziału, nieco niższy udział
strefy z przedziału Wa =
(0,5÷0,99) 1/G (35%), udział
strefy bezwodnej do 15%

Ciek Glinnowiecki

1B – Ciek Glinnowiecki,
Rów Północny,
Rów Strykowski,
Strumień Junikowski,
Struga Lubikowska

60
50
40
[%]
30
20
10
0
Strefa
bezwodna

?1,0

0.5-0.99

0,25-0,49

0,1-0,24

Dominanta: przedział Wa ≥ 1,0
1/G
(najwyższa
wartość
współczynnika) około 40–55%
udziału, maleje udział (do
20%) pozostałych stref, udział
strefy bezwodnej około 20%

Struga Dormowska
50

1C – Bogdanka,
Struga Dormowska,
Struga Wrońska

40
[%] 30
20
10
0
Strefa
bezwodna

?1,0

0.5-0.99

0,25-0,49

0,1-0,24

Dominanta: przedział Wa ≥ 1,0
1/G (najwyższa wartość współczynnika) około 40% udziału,
maleje udział (do 20%) pozostałych stref, udział strefy bezwodnej około 30–35%

Dojca

Dominanta: przedział Wa =
(0,5÷0,99) 1/G około 35–40%
udziału, udział pozostałych stref
w granicach 20–30%, udział
strefy bezwodnej w granicach
10–15%

50
40

2A – Dojca, Rów
Grabarski, Rów Młyński

[%] 30
20
10
0
Strefa
bezwodna

?1,0

0.5-0.99

0,25-0,49

0,1-0,24

Ostroroga
50
40

2B – Ciek Samołęski,
Ostroroga

[%] 30
20
10
0
Strefa
bezwodna

?1,0

0.5-0.99

0,25-0,49

0,1-0,24

Dominanta: przedział Wa =
(0,5÷0,99) 1/G około 40–50%
udziału, udział strefy o najwyższej wartości Wa ≥ 1,0 1/G
około 30%, udział strefy bezwodnej w granicach 5–10%
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Czarna Woda
50
40

3 – Czarna Woda,
Kamionka

Dominanta: strefa bezwodna
około 40% udziału, pozostałe
strefy (z wyjątkiem Wa =
0,1÷0,24) zajmują około 20%

[%] 30
20
10
0
Strefa
bezwodna

?1,0

0.5-0.99

0,25-0,49

0,1-0,24

Szarka
50

Dominanta: przedział Wa =
(0,25÷0,49) 1/G około 30–40%
udziału, udział strefy o najwyższej wartości Wa ≥ 1,0 1/G
oraz strefy bezwodnej w granicach 15–20%

40

4 – Szarka, Rów Żodyński

[%] 30
20
10
0
Strefa
bezwodna

?1,0

0.5-0.99

0,25-0,49

0,1-0,24

zlewni regionu kształtuje się od 4,4% (Rów Północny) do 40,7% (Kamionka).
W rozpatrywanej grupie zlewni (1A, B, C) znaczny udział stref pozbawionych
sieci rzecznej zarejestrowano na obszarach w przewadze piaszczystych, odwadnianych przez dopływy Warty: Strugę Dormowską, Strugę Wrońską i Bogdankę.
Drugą grupę (2A, B) reprezentuje 5 zlewni, w których dominują strefy
o wartości Wa = (0,5 ÷0,99) 1/G. W zlewniach tych udział stref o najwyższej wartości
współczynnika alimentacji koryt rzecznych kształtuje się w granicach 30%, a stref
bezwodnych – około 10%. Kolejną grupę (grupa 3) stanowią zlewnie Kamionki
i Czarnej Wody. Cieki te odwadniają obszary w przewadze zbudowane z utworów piaszczystych o dobrej przepuszczalności. Przy średnim wskaźniku gęstości
sieci rzecznej G = 0,90 km⋅ k m –2, w strukturze omawianych zlewni dominują
strefy pozbawione sieci rzecznej (35–40%), natomiast strefy o najwyższej wartości
współczynnika alimentacji koryt rzecznych (Wa ≥ 1,0 1/G), podobnie jak pozostałe
strefy, zajmują około 20% powierzchni (tab. 2). W przypadku zlewni Szarki i Rowu Żodyńskiego zarejestrowano odmienny, w stosunku do poprzednich grup
zlewni, rozkład przestrzenny stref o danym zakresie zmienności współczynnik
alimentacji koryt rzecznych. Dominują wartości Wa = (0,25 ÷0,49) 1/G, natomiast
udział strefy o najwyższej wartości Wa oraz stref pozbawionych sieci rzecznej
wynosi 15–20%.
Uwzględniając liczebność zlewni o danym typie rozkładu współczynnika
alimentacji koryt rzecznych, jako dominujące na obszarze Wysoczyzny Poznańskiej
należy uznać zlewnie, w których największy udział w stosunku do ich powierzchni
zajmują strefy o najwyższej wartości Wa ≥ 1,0 1/G, a udział stref pozbawionych
sieci rzecznej kształtuje się w granicach 10–15%. Oznacza to, że zlewnie te charakteryzują się znacznym udziałem stref o małej gęstości sieci rzecznej, co przyczynia się do rozprzestrzeniania powierzchni uczestniczących w alimentacji koryt
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rzecznych drogą odpływu powierzchniowego. Sytuacja ta dotyczy zwłaszcza
zlewni dopływów Warty, funkcjonujących w podsystemie Poznańskiego Przełomu Warty (PPW), w strukturze których udział stref o najwyższej wartości współczynnika alimentacji koryt wynosi około 50%, natomiast nie zarejestrowano
udziału stref o najniższej jego wartości (od 0,1 do 0,24 1/G). W zlewniach o homogenicznej strukturze, zauważa się większą zależność rozwoju obszaru drenażu
rzecznego od długości cieków oraz tych czynników, które warunkują określone
relacje między długością cieków i powierzchnią drenażu, przyczyniając się do
zróżnicowania gęstości sieci rzecznej. Relacje te mogą zostać zaburzone w zlewniach przekształconych antropogenicznie, zwłaszcza strefy miejskiej i podmiejskiej Poznania, takich jak Strumień Junikowski czy Bogdanka.
Zwiększenie liczby analizowanych cech oraz ustalenie relacji między ich
rozkładem przestrzennym stwarza możliwość bardziej szczegółowej interpretacji
zagadnień związanych z rolą czynników kształtujących charakter i układ sieci
rzecznej oraz zasięg powierzchni drenażu powierzchniowego na badanym obszarze.
Podsumowanie
Analiza zróżnicowania przestrzennego współczynnika alimentacji koryt rzecznych, przeprowadzona na obszarze Wysoczyzny Poznańskiej, pozwoliła dokonać
oceny jego obszarowego rozkładu w odniesieniu do 24 systemów zlewni funkcjonujących w granicach regionu. W układzie hydrograficznym zlewnie te odwadniane są przez dopływy Warty (III rzędu) oraz Obry i Kanału Mosińskiego
(IV rzędu). Dyskretyzacja obszaru badań na bloki obliczeniowe o wymiarze 1 km2
pozwoliła na wydzielenie stref o danym stopniu natężenia zjawiska oraz określenie ich udziału w całkowitej powierzchni zlewni. Uzyskany model rozkładu
przestrzennego współczynnika alimentacji koryt rzecznych, poprzez uwzględnienie relacji między cechami ilościowymi i jakościowymi sieci rzecznej oraz parametrami morfometrycznymi zlewni, odzwierciedla strukturę systemu odwodnienia w danej fazie jego funkcjonowania. Wyniki przeprowadzonych analiz
przestrzennych stanowią istotny element w ocenie warunków formowania oraz
zasięgu stref drenażu powierzchniowego, a jednocześnie są punktem wyjścia do
oszacowania zdolności retencyjnej i predyspozycji obszaru do generowania odpływu powierzchniowego. Informacje te mogą zostać wykorzystane również
w badaniach z zakresu identyfikacji i prognozowania rozwoju systemów odwodnienia powierzchniowego Niziny Wielkopolskiej na poziomie ich lokalnej
i regionalnej organizacji przestrzennej.
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Analysis of the index of stream channel maintenance on the level
of local and regional organization of surface drainage systems
The paper deals with spatial diversification of the stream channel maintenance index on
the level of local and regional organization of drainage systems of the Poznań Plateau
(3818 km2), which is a part of the Wielkopolska Lowland. The area distribution of the
parameter is presented in relation to 24 basins drained by the tributaries of the Warta
River (3rd category), Obra River and Kanał Mosiński (4th category). It was assumed that
the index of stream channel maintenance, as an inverse of its density (1/river network
density), is dependent on the degree of diversification of geomorphological conditions,
the river network structure and its level of development. In the identification, a digital
hydrographic (Hydrographic Map of Poland in scale 1:50000) and morphometric data
base of the basin (digital model of the area) was used. The stream channel maintenance
index, as an information value for individual basins, is in the range of (0.56÷1.72) 1/G,
and for unitary assessment fields designated within them (raster size – 1 km2), it has
values in the range of (0.17÷1.0) 1/G. An analysis of the spatial distribution of the analysed parameter, in a discreet division of the area, made it possible to separate zones
with different intensity degrees of the phenomenon and determine their participation in
the total area of the basins. It provided a basis for assessment of relations occurring be-
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tween the river network, especially its level of development, and the surface of the area
from which runoff is generated.
Key words: basin, drainage system, river network density, index of stream channel maintenance, Poznań Plateau.
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Zarys treści: W pracy przedstawiono przykłady zlewni Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, charakteryzujące się zmianami obiegu wody. Rozpoczęte w XVIII w. prace
osuszeniowe doprowadziły do rozcięcia rowami terenu i zmian lokalnych działów
wodnych zagłębień bezodpływowych, co spowodowało przekształcenie w zlewnie
o regulowanym i wymuszonym obiegu wody. Proces przekształceń zlewni jest niestabilny, dolne odcinki cieków charakteryzują się relatywnie dużymi spadkami. Ze względu na charakter zmian oraz funkcjonowanie na tym terenie Poleskiego Parku Narodowego i parków krajobrazowych wskazane jest zachowanie bardzo dużej ostrożności
w dalszych działaniach hydrotechnicznych.
Słowa kluczowe: obszary bezodpływowe, zmiany obiegu wody, Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie.

Przejawem ludzkiej ingerencji na obszarze Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego
jest włączenie pierwotnie izolowanych obszarów bezodpływowych do utworzonych antropogenicznie systemów odpływu. Rozpoczęte w XVIII w. prace osuszeniowe, najintensywniej kontynuowane w drugiej połowie XX w., w trakcie
realizacji projektu Kanału Wieprz-Krzna doprowadziły, poprzez kopanie rowów,
do rozcięcia terenu i zmian lokalnych działów wodnych, w tym zagłębień bezodpływowych. W ten sposób rozpoczął się proces tworzenia nowych dróg odpływu
do zewnętrznych recypientów: Bugu, Tyśmienicy, Świnki, Krzny i antropoge-
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nicznego formowania zlewni o wymuszonym obiegu. Termin „zlewnie o wymuszonym obiegu” został zaproponowany przez Drwala (1989), który przedstawił
sposoby klasyfikacji zlewni antropogenicznych i wyznaczania dla nich działów
wodnych. Autor wyróżnił zlewnie o obiegu wody regulowanym (z systemami
grawitacyjnych odwodnień, zlewnie bezpośrednie zbiorników retencyjnych),
o obiegu wymuszonym (nawodnienia i odwonienia za pomocą pomp, odwadniane wyrobiska i odkrywki) oraz o obiegu wymuszonym – okresowo zmiennym
(bezpośrednie zlewnie systemów wodnych elektrowni szczytowo-pompowych,
poldery z przepompowniami odprowadzająco-doprowadzającymi). Dla potrzeb
niniejszej pracy przyjęto podział na zlewnie o regulowanym i wymuszonym
obiegu wody.
Problematyka bezodpływowości zlewni nie jest nowa w hydrologii, zjawisko występowania obszarów pozbawionych odpływu było opisywane w literaturze wielokrotnie, zarówno w polskiej, jak i zagranicznej. Pierwsze polskie prace,
omawiające obieg wody w obszarach bezodpływowych, powstały w latach pięćdziesiątych XX w. i dotyczyły terenów Mazowsza (Werner-Więckowska 1953)
oraz Wyżyny Lubelskiej (Maruszczak 1954). Spostrzeżenia dotyczące zagłębień
zamkniętych lub prawie zamkniętych, występujących na Polesiu Lubelskim,
a tym samym w jego subregionie – Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim, zawarł
w kilku opracowaniach Wilgat (1950, 1954, 1963, 1965). Z kolei Kowalska (1968,
1970, 1971) kontynuowała prace dotyczące obszarów bezodpływowych, w szczególności na Niżu Polskim. Na obszarze młodoglacjalnym Pojezierza Kaszubskiego prace prowadził Drwal, który określił typy obszarów bezodpływowych
(Drwal 1973/1975, 1974, 1982, 1989) oraz podał dla nich składowe bilansu wodnego (Drwal i in. 1976).
Obszar badań i metody wyodrębnienia zagłębień bezodpływowych
Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, stanowiące subregion Polesia Lubelskiego,
zajmuje powierzchnię 1073 km2 i jest wyjątkowym w skali Polski zgrupowaniem
jezior poza granicą ostatniego zlodowacenia. Współcześnie charakteryzuje się
bardzo gęstą siecią różnorodnych cieków wodnych. Za naturalne można uważać
jedynie rzeki stanowiące zewnętrzne granice tego subregionu: Bug na wschodzie
z kilkukilometrowym biegiem jego dopływu – dolnej Włodawki, środkową
i dolną Tyśmienicę na zachodzie i kilka strug w południowych obrzeżach, zasilanych wodami spływającymi z Pagórów Chełmskich.
Całe wnętrze pojezierza pierwotnie pozbawione było naturalnego odpływu.
Liczne zagłębienia bezodpływowe o różnej genezie (Wilgat 1963) tworzyły autonomiczne zlewnie (ryc. 1A).
Zagłębienia pierwotnie bezodpływowe wyodrębniono na podstawie analizy
map topograficznych w skali 1:10000 o cięciu poziomicowym 1,25 m. Posłużyły
one także do sporządzenia modelu trójwymiarowego rzeźby całego pojezierza,
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Ryc. 1. Obszary zagłębień bezodpływowych (A – oznaczenia obiektów w tab. 1) na Pojezierzu
Łęczyńsko-Włodawskim, miejsca ich udrożnienia (B) oraz współczesna sieć drenażu (C)
Fig. 1. Primarily undrained catchments (A) in the Łęczna-Włodawa Lake District, places of incision
of watersheds (B) and current drainage network (C)
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umożliwiającego m.in. połączenia pojedynczych zagłębień w większe jednostki,
obniżenia bezodpływowe. Procedura wydzielania obiektów uwzględniała szereg
wskazówek metodycznych przedstawionych przez Kowalską (1970), w tym zdjęcie polowe. Kontrola w terenie dotyczyła przede wszystkim szerokich i płaskich
stref wododziałowych, zbudowanych z piasków rzeczno-rozlewiskowych.
W miejscach wątpliwych, o znikomych deniwelacjach, granicami wydzieleń bezodpływowych objęto dno zaklęsłości, bez wyznaczania linii działu wodnego.
Obszary pierwotnie powierzchniowo bezodpływowe zajmowały na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim 463 km2, obejmując 43% przestrzeni subregionu.
Zarejestrowano tu 4190 obiektów tego typu. Największe z nich, w liczbie 18,
przekraczające 5 km2 (tab. 1), zajmowały powierzchnię 259,7 km2 (56% areału
zagłębień bezodpływowych). Zaklęsłości większe od 2 km2 stanowiły 3/4 powierzchni wszystkich obszarów bezodpływowych. Pozostałe obiekty – bardzo
liczne, charakteryzują się niewielką powierzchnią.
Tab. 1. Obszary pierwotnie bezodpływowe Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego o powierzchniach
powyżej 5 km2
Tab. 1. Primarily undrained areas of the Łęczna-Włodawa Lake District (over 5 km2)
Nr na ryc. 1A
No. on fig. 1A

Nazwa obszaru bezodpływowego
Name of undrained area

Powierzchnia
Area [km2]

1

Krowie Bagno

82,90

2

Uściwierskie

45,83

3

Bagno Bubnów

25,99

4

Przymiarki-Wielkie Bagno

11,09

5

Tafle-Dzikie Łąki

9,87

6

Orłowskie

9,55

7

Rogoźno – zlewnia jeziora

8,14

8

Dubeczyńskie – zlewnia jeziora

8,02

9

Brudno – zlewnia jeziora

7,45

10

Białe Sosnowickie – zlewnia jeziora

7,00

11

Płotycze k. Urszulina – zlewnia jeziora

6,09

12

Brzeziczno – zlewnia jeziora

6,07

13

Zagłębocze – zlewnia jeziora

5,56

14

Durne Bagno

5,48

15

Łąki Zienkowskie

5,27

16

Łukie – zlewnia jeziora

5,18

17

Garbatowka

5,13

18

Wspólne Koseniec – zlewnia jeziora

5,10
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Miejsca otwarcia, w celu odwodnienia, obniżeń bezodpływowych przedstawiono na ryc. 1B. Najczęściej są to przecięcia stref wododziałowych. Nierzadko, w celu uformowania koryta cieku wewnątrz obszaru bezodpływowego, wykonywano głębokie rowy w osadach organicznych, łącząc w ten sposób lokalne
obniżenia. W sumie zarejestrowano 3987 punktów udrożniających odpływ wody
z zagłębień bezodpływowych. Obszary te przekształcono w zlewnie odpływowe
– o regulowanym i wymuszonym obiegu wody. Bardzo gęsta sieć rowów odwadniających (ryc. 1C) łączy poszczególne zagłębienia z głównymi recypientami
pojezierza – Bugiem na wschodzie i Tyśmienicą na zachodzie.
W zależności od budowy geologicznej podłoża, były to zagłębienia ewapotranspiracyjne lub chłonne. Największe zaklęsłości znajdują się na równinach
holoceńskiej akumulacji wodnej i organicznej (ryc. 1A, tab. 1) oraz równinach
plejstoceńskiej akumulacji wodnej, zbudowanych z piasków i piasków pylastych.
Formy wypukłe, tworzące strefy wododziałowe zaklęsłości, to ciągi kemów
i ozów zbudowanych z piasków ze żwirami. Dna pierwszych wymienionych
obniżeń zajmują torfowiska, gytiowiska oraz płytkie jeziora (np. grupa jezior
uściwierskich i Krowie Bagno), otoczone strefą spleji i szerokim pasem szuwarów. Zagłębienia piaszczystych równin denudacyjnych tworzyły się wskutek
wytapiania brył martwego lodu lub suffozyjnej działalności wody (Wilgat 1963).
Niektóre z nich, o wyraźnym ukierunkowaniu osi dłuższej, stanowią fragmenty
dna dolin rzecznych formowanych przez wody fluwioglacjalne (ryc. 2A).
Innym typem zagłębień bezodpływowych są obniżenia śródwydmowe.
Wydzielono 98 takich obiektów, zajmujących łącznie powierzchnię 3,7 km2. Pięć
największych z nich znajduje się w widłach rzek Krzemianki i Tarsienki (ryc. 2B),
obejmując przestrzeń 2 km2.
Zamknięte zagłębienia występują także na terasach zalewowych dolin Bugu
i dolnej Włodawki. Kowalska (1970) uważa, że obniżenia starorzeczy (korytowe)
nie mogą być traktowane jako bezodpływowe, ponieważ „znajdują się w dnie
doliny, która jest drogą skoncentrowanego odpływu”. Jednak w przypadku rozległej doliny Bugu, rzeka przy średnich stanach zajmuje proporcjonalnie niewielką jej szerokość, a w czasie wezbrań nie zawsze wody rzeczne docierają do
wszystkich starorzeczy. Najbardziej oddalone od współczesnego koryta rzeki są
zgłębienia wewnątrz paleomeandrów, przemodelowywane jedynie przy bardzo
dużych wezbraniach. Łączna powierzchnia 772 obniżeń korytowych szacowana
jest na 4,7 km2. Dwa największe tego typu zagłębienia obejmują strefę paleomeandrów w okolicach Stulna, o powierzchni 3,1 km2. Stanowi to 2/3 powierzchni
zinwentaryzowanych zagłębień korytowych. Ten typ zagłębień cechuje się największą dynamiką, a każde większe wezbranie prowadzi do zmian ich ilości
i powierzchni.
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Ryc. 2. Charakterystyczne typy zagłębień pierwotnie bezodpływowych na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim
A – plejstoceńskie równiny piaszczyste, rejon Uścimowa (zachodnia część Pojezierza); B – zagłębienia
śródwydmowe i pola piasków rozwianych, rejon środkowej i dolnej zlewni Krzemianki (wschodnia część
Pojezierza); C – wychodnie krasowiejących skał wapiennych, Guz Garbatówki i obniżenie Sumina (południowa część Pojezierza); D – obniżenia równin holoceńskiej akumulacji organicznej, Krowie Bagno
(centralna część Pojezierza)
1 – wcięcie Włodawki, 2 – wyprowadzenie wód z zachodniej części Krowiego Bagna, 3 – przepompownia
przy Zbiorniku Wytyckim, 4 – Bagno Wąskie, pozostałość po Jeziorze Wąskim, osuszonym w latach
czterdziestych XX w., 5 – miejsce przecięcia działu wodnego i wprowadzenia wód z sąsiedniego zagłębienia, 6 – główny odpływ wód z Krowiego Bagna (Więzienny Rów)
Fig. 2. Characteristic types of primarily undrained hollows in the Łęczna-Włodawa Lake District
A – pleistocene sand plain, Uścimów area (western part of Lake District); B – interdunes and sand areas
– middle and lower catchment of the Krzemianka River (eastern part of Lake District); C – outcrops
of karst limestones, Guz Garbatówki and Sumin Lake depression (southern part of Lake District); D –
depressions of holocene organic accumulation, Krowie Bagno (central part of Lake District)
1 – incision of the Włodawka River, 2 – outflow from the western part of Krowie Bagno, 3 – pumping station for Wytyckie Lake, 4 – Wąskie Bagno, residuum of Wąskie Lake, drained in the 40-ties
of 20th century, 5 – place of incision of watershed and inflow of waters from adjacent depression,
6 – main outflow from Krowie Bagno (the Więzienny Ditch)
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Obszary bezodpływowe przekształcone w zlewnie
o regulowanym obiegu wody – wybrane przykłady
W północno-zachodniej części Pojezierza obniżenia jezior ostrowskich, Miejskiego
i Kleszczowa, znajdują się pomiędzy kemami o układzie południkowym. Strefa
tego obniżenia jest wąska, 0,5–1,0 km. Zagłębienie Jeziora Czarnego Gościnieckiego
zamknięte jest od wschodu wzgórzami kemowymi, pozostałą część obrzeżenia
zajmują piaski i mułki rzeczno-peryglacjalne. Również wzgórza kemowe stanowią
przegrody wąskiego, do 0,5 km, obniżenia rejonu Uścimowa, w którego dnie znajdują się jeziora: Uścimowskie, Głębokie i Czarne (ryc. 2A). Wszystkie te obniżenia
bezodpływowe są niewielkie, ale przegrody je otaczające charakteryzują się znacznymi deniwelacjami terenu. W strefie obniżenia pomiędzy Garbem Włodawskim
a Guzem Andrzejowa i Łukiem Uhruskim znajdują się powierzchnie piasków
eolicznych z wyraźnie zarysowującymi się w hipsometrii ciągami wydmowymi,
pomiędzy którymi zagłębienia zajęte są przez trwałe podmokłości lub jeziora.
W okolicach Sosnowicy, w obrębie piasków eolicznych znajdują się obniżenia jezior
Czarnego i Białego. W części wschodniej obniżenia pomiędzy Dubecznem, Żłobkiem i Okuninką, zaklęsłości bezodpływowe towarzyszące polom piasków eolicznych, zamknięte są grzędami wydm. Są to podmokłości i jeziora: Dubeczyńskie,
Czarne i Białe Włodawskie, Rogóźno, Lipieniec, Święte, Glinki i Księżowskie (Orchówek). Największe obniżenia znajdują się w centralnej części Pojezierza. Masyw
torfowiska Krowie Bagno od południa zamyka Guz Andrzejowa, a od północy
wyniosłości zbudowane z piasków jeziorno-rozlewiskowych (ryc. 2D). Guz Andrzejowa, który budują margle, wapienie margliste, opoki i kreda pisząca, okryte
czwartorzędowymi glinami zwałowymi, piaskami i mułkami kemów, stanowi
także północny dział wodny Bagna Bubnów. Wschodni dział wodny Bubnowa
tworza ciągi ozów i kemów o kierunku NE–SW. Od zachodu i południa obniżenie
domknięte jest wyniosłościami zbudowanymi ze skał sypkich: piasków i mułków
osadzonych na skałach górnokredowych. Duże powierzchnie strefy wododziałowej zajmują tutaj także margle. Na południowy zachód od Krowiego Bagna znajduje się drugie pod względem powierzchni obniżenie bezodpływowe, którego
współczesne dno zajmują torfowiska niskie i jeziora: Rotcze, Sumin, Uściwierz,
Ciesacin, Bikcze, Nadrybie, Uściwierzek. Od strony południowej obniżenie uściwierskie zamyka Guz Garbatówki (ryc. 2C), zbudowany z margli i wapieni górnokredowych, przykrytych miejscami piaskami i mułkami. Specyficzne położenie
mają obniżenia tworzące otoczenie kredowego Guza Woli Wereszczyńskiej. Od
północy są to zaklęsłości zlewni jezior Moszne i Długie, od wschodu Bagno Bubnów, Bagno Wąskie i Jezioro Wytyckie. Południowa strefa to zlewnie jezior: Karaśne (koło Urszulina), Płotycze i Łukie. Zachodnią otulinę Guza Woli Wereszczyńskiej zajmują obniżenia Bagna Orłowskiego i Jeziora Karaśnego. Na zachód od obniżenia otaczającego Guz Woli Wereszczyńskiej znajdują się trzy mniejsze obniżenia jezior: Zagłębocze, Lejna oraz Owienka. Specyficznym przykładem zlewni są
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obniżenia jezior Piaseczno i Brzeziczno, położone w strefie wododziałowej. Zagłębienie Piaseczna wypreparowane jest w piaskach, a sąsiadującego z nim od zachodu Brzeziczno wyścielone jest miąższą warstwą torfów i gytii.
W zlewni Piwonii obszary bezodpływowe położone były w środkowej i południowej części, w największych funkcjonują jeziora: Uścimowskie, Uścimowiec,
Głębokie i Czarne Uścimowskie (ryc. 2A). Mniejsze obiekty stanowiły mokradła,
które po melioracjach osuszono. W 1908 r. w system drenażu włączono jeziora
Kleszczów i Miejskie, których wody odprowadzano rowem melioracyjnym do
Piwonii. W latach 1964–1967 dotychczasowe systemy rowów osuszających „odnowiono” i „udoskonalono”, wówczas powstał m.in. sztuczny odpływ z jezior
Gumienek i Skomielno (Nowicki 1975).
Pierwotnie misy jezior Łukie, Uściwierz, Nadrybie oraz Rotcze znajdowały
się w zagłębieniach bezodpływowych. W dwudziestoleciu międzywojennym
sztucznie połączono jeziora Nadrybie, Bikcze, Łukie i Zienkowskie oraz Nadrybie, Bikcze i Domaszne w systemy drenażu. Wody z Nadrybia prowadzone były
do jeziora Bikcze, potem do jezior Łukie i Domaszne. Jezioro Karaśne nie posiadało odpływu aż do okresu powojennego, kiedy włączone je w system Piwonii.
Wskutek powojennych melioracji kierunki odpływu zostały zmodyfikowane,
wody z jeziora Łukie kierowane są bezpośrednio do Piwonii oraz do Bobrówki.
W latach 1968–1971 pogłębiono istniejący dotychczas rów i zmodyfikowano jego
przebieg, tak że omijał on jeziora Nadrybie, Bikcze i Łukie, następnie wody kierowano na północ od jeziora Nadrybie i do kanału Bogdanka – Wola Wereszczyńska (Jaszczuk 1976).
Funkcjonujące początkowo obszary bezodpływowe w zlewni Tyśmienicy
zostały włączone w systemy drenażu w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych
XX w. (Nowak 1968, Brześcińska 1977, Trybalski 2005).
Intensywne prace melioracyjne w zlewniach wschodniej części Pojezierza –
Krzemianki i Tarsienki, prowadzono i ukończono w latach siedemdziesiątych
XX w. (Omelianiuk 1977). Specyfika tych obszarów polega na połączeniu wielu
małych zagłębień bezodpływowych, znajdujących się na wierzchowinie i północnym stoku Łuku Uhruskiego, z relatywnie dużymi powierzchniami bagiennymi
u jego podstawy (Michalczyk i in. 1999). W ten sposób związano w jeden system
hydrograficzny regiony niżu i wyżyn.
Obszary bezodpływowe przekształcone w zlewnie
o wymuszonym obiegu wody
Wśród tego typu zlewni można wyróżnić te obszary, w których zmiany kierunków obiegu wody zostały spowodowane przez zastosowanie urządzeń sterujących. Innym, specyficznym rodzajem w tej grupie są zlewnie o wymuszonym
obiegu wody, spowodowanym odkształceniami powierzchni wskutek eksploatacji węgla.
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Krowie Bagno (ryc. 2D), największy zwarty pierwotnie bezodpływowy obszar, o powierzchni 82,9 km2, został przekształcony wskutek zabiegów melioracyjnych w zlewnię o wymuszonym przez urządzenia sterujące obiegu wody. Krowie
Bagno przed zmeliorowaniem było jednym z większych obszarów torfowiskowych
w Polsce. Prace melioracyjne w zlewni torfowiska rozpoczęto w XIX w. Na mapie
kwatermistrzostwa z 1837 r. na obrzeżach bagna zaznaczone są rowy melioracyjne,
których sieć nie stanowi spójnego systemu odwodnienia. Szerzej zakrojone prace
melioracyjne przeprowadzono w okresie międzywojennym, kiedy wykonano system odwodnień w południowej części torfowiska, łącząc się z Jeziorem Hańskim.
Kolejne systemy odwodnień wykonano w okresie II wojny światowej. W 1974 r.
opracowano dalsze koncepcje melioracji Krowiego Bagna. Magazynem wody dla
celów nawadniania miało być położone na zachodnich obrzeżach torfowiska Jezioro Wytyckie, zamienione w duży zbiornik retencyjny. Wody ze zmeliorowanego
kompleksu odprowadzane są z zachodu w kierunku północno-wschodnim. Konsekwencją tak intensywnych prac odwodnieniowych było obniżenie zwierciadła
wód podziemnych (Kotłowska 1976, Skwirowska 1992) i przesuszenie torfowiska
(obserwowane już w latach 1974–1975), osiadanie oraz murszenie torfu.
Kolejny obszar, należący do grupy zlewni o wymuszonym obiegu wody,
obejmuje zalewiska Nadrybie i Szczecin oraz niewielkie jezioro Myczułki, położone w strefie oddziaływania kopalni węgla kamiennego Bogdanka. Kopalnia
funkcjonuje od 1975 r., a postępujące prace górnicze, związane z eksploatacją
karbońskich złóż węglowych metodą „na zawał” oraz obniżeniem ciśnienia wód
naporowych w skałach piętra jurajskiego i karbońskiego, doprowadziły do zmian
topografii terenu. W przedstawionym rejonie deformacje terenu sięgają ponad
3 m. Spowodowało to wytworzenie nowych na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim obiektów wodnych – zalewisk Nadrybie i Szczecin. Pierwsze z
nich powstało wiosną 1995 r. i zajmowało wówczas powierzchnię około 5 ha.
Wraz z osiadaniem terenu oraz zmianami wielkości zasilania atmosferycznego
powierzchnia zbiornika wiosną 2006 r. osiągnęła 20,3 ha (Michalczyk i in. 2007).
W chwili obecnej przepływ wody z zapadliska Nadrybie odbywa się do zlewni
Piwonii poprzez system rowów melioracyjnych. Drugie z zalewisk, Szczecin,
powstawało w latach 1995–2000. Lustro wody wraz terenem podtopionym zajmuje powierzchnię około 150 ha. Zarówno powierzchnia zalewiska, warstwa
wody, jak i odpływ ze Szczecina (rowem melioracyjnym w kierunku zachodnim)
ulegają zmianom wynikającymi z zasilania atmosferycznego. Dynamiczny rozwój niecek osiadania i zalewisk powoduje zmiany w przebiegu powierzchniowych i podziemnych działów wodnych, przechwytywanie zasobów wód sąsiednich zlewni południowo-zachodniej części Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego.
Kolejny z obiektów tego rodzaju, jezioro Myczułki, w ostatnim dwudziestoleciu
XX w. był zagłębieniem bezodpływowym, w dnie którego istniały trwałe podmokłości. Wskutek postępujących procesów przekształcenia rzeźby od początku
XXI w. zagłębienie ponownie przybrało charakter jeziora.
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Podsumowanie
Proces przekształceń obszarów bezodpływowych trwa nadal z różnym natężeniem. W ostatnich 200 latach przyłączono obszary bezodpływowe do sieci odpływu. W ten sposób uformowane zostały zlewnie cieków współcześnie nazwanych
rzekami (Bobrówka, Piwonia, górna i środkowa Włodawka, Krzemianka i Tarasienka). Dolne odcinki cieków charakteryzują się relatywnie dużymi spadkami.
Oznacza to swoistą młodość hydrologiczną obszaru włączonego w sieć odpływu
w sposób sztuczny. Dlatego też należy zachować bardzo dużą ostrożność
w dalszych poczynaniach hydrotechnicznych na tym terenie. Tym bardziej że
wcześniejsze doświadczenia, wynikające z tego typu działalności gospodarczej, nie
spowodowały rozwoju rolnictwa na Pojezierzu. Znajdujące się tu Poleski Park Narodowy oraz parki krajobrazowe funkcjonują dzięki specyficznemu charakterowi
obiegu wody. W centralnej części Pojezierza, obejmującej Poleski Park Narodowy
i jego otulinę, od kilku lat prowadzi się prace mające na celu zamknięcie obszarów
bezodpływowych i przywrócenie im naturalnego obiegu wody – bagno Bubnów
(Pikunas, Kobielas 2007), zlewnie jezior Długiego i Mosznego. Podobne zabiegi na
mniejszych obiektach wykonano w Sobiborskim Parku Kraj-obrazowym (Bagno
Kosyń). Prace te, szczególnie obejmujące południowo-zachodni fragment Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, mogą zostać zniweczone przez ekspansję górnictwa
węgla kamiennego i planowane rozszerzenie strefy wydobywczej.
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Transformation of undrained areas into catchments
of imposed water circulation – Łęczna-Włodawa Lake District
The Łęczna-Włodawa Lake District, subregion of Lublin Polesie, covers the area of 1,073 km2
and it is a unique lakeland outside the borders of the last glaciation in Poland. At first, the
interior of the lake district functioned as areas without outflow. Many undrained hollows of
various origin formed autonomous catchments. They functioned as transpiration or infiltration types, depending on their geological structure. The drainages started in the 18th century
led to the incision of undrained areas by systems of ditches and to changes in local watersheds, which resulted in the creation of control and imposed water circulation catchments.
At present, the lake district is characterized by high water network density, but only the Bug
River in the east, the Tyśmienica river in the west, and some streams in the southern part can
be considered as natural. The transformation process still takes place and is unsteady, and
lower courses of rivers are characterized by steep gradients.
Key words: undrained areas, water circulation changes, Łęczna-Włodawa Lake District.
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Zarys treści: Opracowanie stanowi weryfikację prowadzonych badań na Wysoczyźnie
Puckiej w celu określenia zmian w środowisku wodnym pod kątem hydromorfologicznej oceny cieków i ich dolin – inwentaryzacji i waloryzacji. Hydromorfologiczna waloryzacja rzek wymagana przez Ramową Dyrektywę Wodną określa kategorie naturalności,
wartość przyrodniczą i krajobrazową cieków, wielkość przeobrażeń wynikających ze
skutków antropopresji. Do analizy wybrano Potok Błądzikowski. Badania wykazały, iż
potok ten jest ciekiem ekologicznie i krajobrazowo średniowartościowym o wysokich
walorach morfologii, zadrzewienia koryta i cechach hydrologicznych.
Słowa kluczowe: hydromorfizm, waloryzacja, inwentaryzacja, Wysoczyzna Pucka, Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW).

Prowadzone dotychczas wyrywkowe badania stosunków wodnych strefy krawędziowej Pobrzeża Kaszubskiego dały podstawę do inwentaryzacji i wstępnej
identyfikacji cech odpływu cieków odwadniających badany obszar (JereczekKorzeniewska, Olszak 2007). W pracy podjęto próbę skompletowania wyników
prowadzonych dotychczas badań na terenie Wysoczyzny Puckiej. Wyodrębniono
również takie obszary (poligony), które wymagają przeprowadzenia badań od
podstaw na tym terenie, w celu określenia zmian w środowisku hydrograficznym pod kątem hydromorfologicznej oceny cieków i ich dolin – waloryzacji.
Hydromorfologiczna klasyfikacja cieków w krajach Unii Europejskiej jest
niezbędna i wymagana przez Ramową Dyrektywę Wodną nr 2000/60/EC
(Lewandowski 2002). Obok metod biologicznych i fizyczno-chemicznych, hydromorfologiczna waloryzacja rzek jest metodą oceny jakości cieków na podstawie
parametrów hydromorfologicznych (Grzybowski 2007). Stosując ją, można określić kategorie naturalności oraz wielkość przeobrażeń wynikających ze skutków
antropopresji (zabudowa hydrotechniczna, zabiegi melioracyjne, użytkowanie
doliny, zrzuty ścieków).
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Obszar i metody badań
Wysoczyzna Pucka to obszar o zróżnicowanej budowie geologicznej, ukształtowaniu powierzchni i morfogenezie. Jest wysoczyzną moreny dennej z bogactwem
form oraz typowymi cechami rzeźby młodoglacjalnej. Przewodnim rysem badanego obszaru jest mozaikowatość rzeźby – porozcinanie terenu stosunkowo głęboko
wciętymi formami, które współcześnie wykorzystują cieki wraz z ich dolinami
– Gizdepka, Potok Błądzikowski (Jereczek-Korzeniewska, Jegliński 2009) (ryc. 1).

Ryc. 1. Lokalizacja obszaru badań – Wysoczyzny Puckiej
Fig. 1. Location of the research area – Puck Morainic Plateau

Na potrzeby tego opracowania posłużono się metodyką ekomorfologicznej
(obecnie nazwanej hydromorfologiczną) waloryzacji koryt rzecznych, opracowaną w Katedrze Ochrony Środowiska Akademii Rolniczej w Poznaniu (Ilnicki,
Lewandowski 1995). Polega ona na zebraniu kartograficznych materiałów źródłowych, określających stan następujących parametrów: morfologii koryta, hydrologii cieku, fizyczno-chemicznych właściwości wody, zadrzewienia zboczy,
roślinności wodnej i zboczy, strefy przybrzeżnej i użytkowania doliny (tab. 1).
Dzięki takiemu postępowaniu jest możliwa pełna analiza stanu ekologicznego
cieków oraz wydzielenie najcenniejszych odcinków pod względem ochrony
i poprawy tych najgorszych, które wymagają renaturyzacji (Lewandowski 2002).
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Tab. 1. Kryteria uwzględniane przy ekomorfologicznej waloryzacji rzek
Tab. 1. Ecomorphological river evaluation criteria
Lp.

Parametr uwzględniany w badaniach
przez Ilnickiego, Lewandowskiego (1995)
Parameters considered by Ilnicki,
Lewandowski (1995)

Częstotliwość
uwzględniania parametru [%]
Rate of parameter
consideration [%]

1.

Trasa cieku, przekrój poprzeczny i podłużny

91

2

Zadrzewienia przywodne (zacienienie wody)

87

3

Użytkowanie ziemi w dolinie

78

4

Substrat dna i skarp

78

5

Budowle wodne (piętrzące)

78

6

Roślinność strefy przybrzeżnej

74

7

Występowanie elementów strukturalnych koryta

70

8

Przepływ wody

70

9

Umocnienia dna i skarp

65

10

Prędkość przepływu wody

60

11

Roślinność skarp, występowanie szuwarów

56

12

Roślinność podwodna, pływająca

52

13

Występowanie piany, zapachów, obcych barw wody

48

14

Zoobentos (wybrane grupy)

43

15

Ruch rumowiska

43

Do szczegółowej analizy wybrano Potok Błądzikowski (ryc. 2). Typologia
rzek, zgodna z Ramową Dyrektywą Wodną, pozwala zakwalifikować go jako
rzekę nizinną, piaszczysto-gliniastą (Błachuta i in. 2005). Jest to typowy, reprezentatywny ciek Wysoczyzny Puckiej, o średnim spadku 14‰, długości 9,7 km
i powierzchni zlewni wynoszącej około 30 km2. Celem zapoczątkowanych w 2007 r.
badań była próba pełnego rozpoznania i określenia wartości ekologicznej Potoku
Błądzikowskiego. Wykonano szczegółowe zdjęcie hydrograficzne zlewni, pełną
rejestrację wszystkich parametrów hydrologicznych i obiektów hydrotechnicznych, na podstawie pomiarów instrumentalnych i kwerendy historycznych materiałów źródłowych, opisowych i kartometrycznych.
Wyniki badań
Po weryfikacji materiału otrzymano informację zarówno o stopniu naturalności
cieku, jak i o zakresie antropogenicznych zmian w obrębie koryta i samej doliny.
Stopień naturalności Potoku Błądzikowskiego określono poprzez obliczenie
średniej arytmetycznej oceny z parametrów przedstawionych w tab. 1. Wartości
uzyskanych średnich uwypuklają warunki oceny ekologicznej i krajobrazowej.
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Ryc. 2. Szkic hydrograficzny zlewni Potoku Błądzikowskiego
1 – topograficzny dział wodny, 2 – brama wodna, 3 – zbiornik wodny, 4 – teren podmokły, 5 – obszar
zabudowany, 6 – ciek stały, 7 – ciek okresowy
Fig. 2. Hydrographic layout of the Potok Błądzikowski
1 – topographic watershed, 2 – water gate, 3 – water reservoir, 4 – wetland, 5 – urban area, 6 – continuous
stream, 7 – intermittent stream

Szeregują oceniane odcinki Potoku Błądzikowskiego, przyporządkowując je do
jednej z pięciu kategorii naturalności (tab. 2). Rezultaty dotychczasowych, wstępnych badań i uzyskane wyniki wskazują, że Potok Błądzikowski jest ciekiem
ekologicznie i krajobrazowo średniowartościowym (III kategoria naturalności)
Tab. 2. Określanie kategorii naturalności cieków (Ilnicki, Lewandowski 1995)
Tab. 2. Defining the categories of water course naturality (by Ilnicki, Lewandowski 1995)
Kategoria
naturalności
Naturality
category

Ocena słowna
Description

Średnia arytmetyczna liczba
punktów
Arithmetic
mean score

I

Ekologicznie i krajobrazowo najbardziej wartościowe, seminaturalne cieki, mało zmienione doliny rzeczne wymagające ochrony

4,25

II

Ekologicznie wartościowe, seminaturalne cieki, stosunkowo mało
zmienione doliny rzeczne

3,50–4,24

III

Ekologicznie i krajobrazowo średnio wartościowe cieki, odcinkami uregulowane

2,75–3,49

IV

Cieki o wyraźnie zmienionym ekosystemie i małej atrakcyjności
krajobrazowej, w pełni uregulowane

2,00–2,74

V

Cieki całkowicie uregulowane z umocnieniami z elementów
sztucznych, sztucznie wykopane kanały, silnie odwodnione doliny

< 1,99
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o wysokich zarówno walorach morfologii i zadrzewienia koryta, jak i cechach
hydrologicznych. Potok ma mało odcinków, które można uznać za najwartościowsze (kategoria I). Nie posiada odcinków najbardziej zdegradowanych,
zaliczanych do kategorii V. Na całej długości potoku dominują dwie klasy naturalności – II i III. Aby walory hydromorfologiczne badanego cieku uległy poprawie, należałoby powiększyć szerokość strefy przybrzeżnej, przemodelować
strukturę użytkowania gruntów w samej dolinie, a także podnieść jakość wody
i zlikwidować niektóre zrzuty ścieków.
Podsumowanie
Przeprowadzenie dalszych, tak zaplanowanych badań umożliwi wszechstronne
i dokładne rozpoznanie wpływu uwarunkowań antropogenicznych, określających funkcjonowanie Potoku Błądzikowskiego i innych cieków „wysoczyznowych” Pobrzeża Kaszubskiego, stwarzając podstawy do wszelkich prac urbanistycznych i melioracyjnych. Jednocześnie takie przeprowadzenie prac badawczych, służących hydromorfologicznej klasyfikacji pozostałych cieków odwadniających obszary wysoczyznowe, pozwoli określić wielkość i pełny zakres zmian
stosunków wodnych na badanym obszarze (Jereczek-Korzeniewska 2007). Tym
samym umożliwi to określenie kategorii naturalności oraz wielkości przeobrażeń,
które wynikają z zaistniałych skutków antropopresji, czyli szeroko rozumianej
zabudowy hydrotechnicznej, zabiegów melioracyjnych stosowanych w dolinie,
zrzutów ścieków, czy też użytkowania samej doliny. Przeprowadzone prace badawcze wzbogacą stan wiedzy o informacje umożliwiające weryfikację poglądów
na temat sytuacji hydrograficznej i jej zmian w następstwie nasilającej się antropopresji. Realizacja dalszych badań umożliwi również docelowo pełną charakterystykę zmian środowiska wodnego Wysoczyzny Puckiej jako całości, poprzez
wypełnienie luk informacyjnych, zarówno merytorycznych, jak i obszarowych.
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Hydromorphological evaluation of the Moreanic Plateau
streams versus the Water Framework Directive
The study is a verification of previous research of the Moreanic Plateau in order to
determine changes in water environment for the purposes of a hydromorphological
evaluation of the streams and their valleys – inventorying and evaluation. Hydromorphological evaluation of rivers required by the Water Framework Directive, determines
naturalness categories, natural and landscape value of investigated streams as well as
the extent of transformations resulting from the effects of anthropopressure.
The Błądzikowski Potok was selected for the analysis. The results of the research
revealed that the stream is of medium ecological and landscape value and of high morphological value, tree coverage and hydrological features.
Key words: hydromorphism, evaluation, inventorying, Moreanic Plateau, Water Framework Directive (WFD).
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Zarys treści: Zebrany materiał pozwolił przeprowadzić analizę pod kątem rozmieszczenia wodnych i torfowiskowych rezerwatów przyrody w jednostkach administracyjnych
województwa pomorskiego. Rozpatrywany okres został podzielony na dekady, celem
ustalenia dynamiki zmian interpretowanego zjawiska w czasie i przestrzeni.
Słowa kluczowe: województwo pomorskie, rezerwat przyrody, torfowisko, jezioro.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004, ochroną
rezerwatową objęte mogą być obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało
zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin,
zwierząt i grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające
się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub
walorami krajobrazowymi (DzU 2004, nr 92, poz. 880).
Niezwykle istotne wydają się tu torfowiskowe i wodne rezerwaty przyrody,
które istotnie wpływają na obieg wody w zlewni. Nie ma jednak opracowań
przedstawiających w sposób usystematyzowany informacje o tych rezerwatach
z województwa pomorskiego. Dane dotyczące rezerwatów zawarte są w dokumentach ustanawiających te obszary. Część z nich udostępniona jest również
w formie elektronicznej na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody (http://rop.mos.gov.pl/).
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Celem pracy jest ukazanie rozmieszczenia wodnych i torfowiskowych
rezerwatów na tle jednostek administracyjnych szczebla powiatowego, przedstawienie czasowego ustanawiania rezerwatów oraz ich scharakteryzowanie
z wydzieleniem obiektu ochrony.
Metody pracy
Główne prace polegały na analizie wykonanej dla obszarów w całości położonych na terenie województwa pomorskiego. Wybór rezerwatów podyktowany
był typem określonym w bazie danych Centralnego Rejestru Form Ochrony
Przyrody. W efekcie zestawiono rezerwaty przyrody województwa pomorskiego, w których elementem chronionym są obiekty hydrograficzne, takie jak zbiornik wodny, ciek, czy torfowisko. Pod uwagę brano obszary mające w nazwie
wyrazy „wodny” lub „torfowiskowy”. W przypadku rezerwatów Bielawa i Mętne
wyjątkowo wzięto pod uwagę dane zgodne z ostatnim aktem prawnym dotyczącym rezerwatu.
Wyniki
Ogólna powierzchnia województwa pomorskiego wynosi 18 310 km2, z czego
32% objęte jest ochroną prawną, w tym nieco ponad 0,4% stanowią rezerwaty.
Opracowanie dotyczy jedynie rezerwatów torfowiskowych i wodnych, których
łączna powierzchnia wynosi 28 km2, co stanowi 0,15% powierzchni całego województwa (Czechura 2008). Zajmują one jednocześnie ponad 1/3 powierzchni
wszystkich rezerwatów województwa.
Województwo pomorskie podzielone jest na 20 powiatów (Rocznik statystyczny…, 2008), analizowane rezerwaty zaś znajdują się w 8 z nich, leżących w
jego zachodniej części (tab. 1). Najwięcej znajduje się w powiecie bytowskim, ze
względu na mało rozwiniętą sieć osadniczą oraz położenie w jego granicach Pojezierza Bytowskiego. Cechą szczególną tego pojezierza jest największa w Polsce
koncentracja torfowisk wysokich i przejściowych, zajmujących powierzchnię 7000
ha (6% zasobów krajowych), oraz jezior lobeliowych (Program ochrony…, 2008).
Warunki fizycznogeograficzne w pozostałych powiatach nie sprzyjają tworzeniu
tego typu rezerwatów.
Ponadto 11 zanalizowanych rezerwatów leży na terenie 5 parków krajobrazowych (tab. 2).
Rozpatrywany okres badań został podzielony na dekady, celem określenia
dynamiki zmian badanego zjawiska. Duża liczba, bo aż 12, rezerwatów zostało
utworzonych w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. W pozostałych okresach powstawało 4 lub 5 rezerwatów na dekadę. Liczba tworzonych rezerwatów
w kolejnych dziesięcioleciach nie jest wprost proporcjonalna do ich łącznej
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Tab. 1. Wodne i torfowiskowe rezerwaty województwa pomorskiego (Centralny Rejestr…,
http://rop.mos.gov.pl/)
Tab. 1. Aquatic and peat-bog nature reserves in Pomorskie Voivodeship (Centralny Rejestr…,
http://rop.mos.gov.pl/)
Nazwa
Name

a

Powiat
Poviat

Typa
Type

Pow.
Area
[ha]

Rok
utworzenia
Established
in

Inna ochrona
Other protected areas

Główny obiekt chroniony
Main protected object

Jezioro Orle

bytowski

W

11,83

1965

Jezioro Głęboczko

bytowski

W

24,32

1976

jezioro lobeliowe
jezioro lobeliowe

Jezioro Smołowe

bytowski

W

36,82

1976

jezioro lobeliowe

Torfowisko Zieliń
Miastecki

bytowski

T

46,50

1981

torfowisko przejściowe,
oczka dystroficzne

Jezioro Małe
i Duże Sitno

bytowski

W

40,66

1981

Jeziorka Chośnickie

bytowski

T

213,59

1985

jeziora dystroficzne,
torfowisko

Jezioro Cechyńskie
Małe

bytowski

W

49,05

1985

jezioro lobeliowe

Jezioro Kamień

bytowski

W

50,57

1985

Nawionek

chojnicki

W

10,67

1974

Zaborski PK

jezioro lobeliowe

Bagno Stawek

chojnicki

T

40,80

1977

Zaborski PK

jezioro dystroficzne
i torfowisko przejściowe

Małe Łowne

chojnicki

T

37,83

1993

Zaborski PK

torfowisko przejściowe

Mętne

chojnicki

T

103,35

2006

torfowisko wysokie
i przejściowe

PK
Dolina Słupi

jeziora, torfowisko

jezioro lobeliowe

Bocheńskie Błoto

człuchowski

T

15,86

1962

torfowisko przejściowe

Jezioro Sporackie

człuchowski

W

11,36

1965

jezioro lobeliowe

Jezioro Krasne

człuchowski

W

28,00

1976

jezioro lobeliowe

Jezioro Cęgi Małe

człuchowski

W

4,06

1981

jezioro lobeliowe

Jezioro Bardze Małe

człuchowski

W

7,37

1981

Staniszewskie Błoto

kartuski

T

130,41

1962

Kaszubski PK

Żurawie Chrusty

kartuski

T

21,82

1990

Kaszubski PK

jezioro dystroficzne

jezioro lobeliowe
torfowisko wysokie

Leśne Oczko

kartuski

T

31,66

1990

Kaszubski PK

jezioro dystroficzne
z torfowiskami

Żurawie Błoto

kartuski

T

109,13

1990

Kaszubski PK

torfowisko przejściowe
i wysokie, jezioro lobeliowe

Las Górkowski

lęborski

T

99,36

1984

zespół leśnych torfowisk

Czarne Bagno

lęborski

T

102,86

2006

torfowisko wysokie

Łebskie Bagno

lęborski

T

111,54

2006

Bielawa

pucki

T

721,41

2005

torfowisko wysokie

Torfowisko Potoczek

słupski

T

15,24

1982

zbiorowiska torfowiskowe

Torfowisko Pobłockie

słupski

T

112,31

1982

torfowisko wysokie

Bagna Izbickie

słupski

T

281,18

1982

torfowisko typu
atlantyckiego

Nadmorski PK

torfowisko wysokie

Zaleskie Bagna

słupski

T

287,75

2006

Lewice

wejherowski

T

22,90

1988

Trójmiejski PK

torfowisko wysokie

Pełcznica

wejherowski

W

57,53

1999

Trójmiejski PK

jeziora lobeliowe

Typ rezerwatu: W – wodny, T – torfowiskowy.

torfowisko wysokie
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Charakterystyka wodnych i torfowiskowych rezerwatów przyrody…
Tab. 2. Wodne i torfowiskowe rezerwaty na terenie Parków Krajobrazowych
Tab. 2. Aquatic and peat-bog nature reserves in Landscape Parks
Nazwa
Name

Pow. PKa
Area LPb [ha]

Pow. Rezerwatu
Area of reserve [ha]

Obiekty
Objects

Pow. PK
Area LP [%]

Zaborski PK

34 026

89,3

3

0,26

Kaszubski PK

33 202

292,02

4

0,88

Trójmiejski PK

19 930

80,43

2

0,40

Nadmorski PK

18 804

721,14

1

3,84

PK Dolina Słupi

37 040

40,66

1

0,11

143 002

1 223,55

11

0,86

Suma
a Park

Krajobrazowy.
Park.

b Landscape

powierzchni. Największą powierzchnię, 1326,91 ha, ma 5 rezerwatów utworzonych w pierwszej dekadzie XXI w., natomiast grupa wymienionych 12 rezerwatów zajmuje dopiero drugą pozycję wg klasyfikacji powierzchniowej (942,79 ha).
Najmniejszą powierzchnię (140,61 ha) zajmują rezerwaty utworzone w latach
1970–1979.
Ostatnim elementem branym pod uwagę w opracowaniu jest główny obiekt
chroniony. Wśród 31 analizowanych obszarów chronionych 19 to rezerwaty torfowiskowe, a 12 – wodne (Rocznik statystyczny…, 2008). Chronią one torfowiska
wysokie, przejściowe i niskie oraz jeziora lobeliowe i dystroficzne wraz z otaczającą je roślinnością. Należy podkreślić, że większość rezerwatów jednego typu
chroni również obiekty typu drugiego, np. w rezerwacie torfowiskowym Żurawie Błoto jako główny obiekt ochrony podane jest torfowisko przejściowe i wysokie oraz jezioro lobeliowe (Czechura 2008).
Podsumowując, można stwierdzić, że rezerwaty te w województwie pomorskim powstają regularnie i obejmują swym zasięgiem coraz większe obszary.
Jest to uwarunkowane poprawą ekologicznej świadomości społeczeństwa, rozwojem prawa w kierunku ochrony dóbr i zasobów środowiska oraz popularyzacją zrównoważonego rozwoju środowiska.
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Characteristic of aquatic and peat-bog nature reserves
in Pomorskie Voivodeship
The study is about aquatic and peat-bog nature reserves located in Pomorskie Voivodeship. To show the dynamics of the changes taking place, the research period is divided
into decades. Changes in the area and amount were examined. Correlations between the
area of voivodeship, the area of aquatic and peat-bog nature reserves and area of all
nature reserves in the voivodeship are shown. Chosen protected objects are characterised.
Key words: Pomorskie Voivodeship, nature reserve, peat-bog, lake.

Wyspy Gdańska jako efekt przekształceń
sieci hydrograficznej w zachodniej części delty Wisły
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Zarys treści: Praca ma za zadanie ukazanie zmian, jakie zaszły w wyglądzie i przeznaczeniu poszczególnych wysp miasta Gdańska, a które odbywały się na przestrzeni wieków. W tym celu wybrano do analizy sześć wysp położonych obecnie w granicach administracyjnych miasta i prześledzono zmiany, jakie zaszły w ich funkcjach, wynikających z czynników naturalnych oraz działalności antropogenicznej. Przeprowadzona
analiza pozwala na stwierdzenie, że zmienny obraz i funkcje wysp są odzwierciedleniem zmian zachodzących w mieście na przestrzeni ostatnich kilkuset lat.
Słowa kluczowe: wyspa, miasto Gdańsk, funkcje wysp, przeobrażenia sieci hydrograficznej.

Obszar miasta Gdańska położony jest w dolnym biegu Wisły, na obszarze równiny deltowej. Teren ten jest bardzo zróżnicowany hydrograficznie, posiada dobrze rozwiniętą sieć rowów i kanałów odwadniających. Duży wpływ na stosunki
hydrograficzne obszaru ma dodatkowo okresowy napływ wód morskich (Łomniewski 1974).
Gdańsk to przykład miasta z ponadtysiącletnią tradycją, którego powstanie,
rozwój i pełnione w różnych okresach funkcje zawsze związane były z wodą
(Cieśliński 2008). Na tle zachodzących zmian niezwykle istotnie jawi się powstanie oraz rozwój wysp, których funkcje były odmienne względem siebie, a jednocześnie z biegiem czasu ulegały zmianie. Powstanie wysp i ich dalsze zmiany
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były bardzo często efektem przekształceń sieci hydrograficznej na obszarze zachodniej części delty Wisły. Współcześnie na obszarze miasta znajduje się sześć
wysp (ryc. 1), których geneza i rozwój ściśle związane były z rozwojem miasta
i zmiennymi warunkami hydrograficznymi.

Ryc. 1. Lokalizacja wysp na terenie miasta Gdańska
A – Twierdza Wisłoujście, B – Wyspa Spichrzów, C – Wyspa Ołowianka, D – Wyspa Portowa, E – Wyspa
Sobieszewska, F – wyspa Ostrów
Fig. 1. Location of the islands in the city of Gdańsk

Celem pracy jest ukazanie na przestrzeni ostatnich kilkuset lat zmian w wyglądzie i przeznaczeniu poszczególnych wysp miasta Gdańska oraz ustalenie
genezy i zmian stosunków wodnych wysp oraz obiektów je otaczających.
Charakterystyka wysp
Praca swoim zakresem przestrzennym objęła sześć wysp zlokalizowanych na
terenie miasta Gdańska oraz wszystkie cieki je opływające.
Twierdza Wisłoujście
Jej powstanie datuje się na XIV w. Została wybudowana nad brzegiem morskim
tuż przy pierwotnym ujściu Wisły do Zatoki Gdańskiej, a jej zadaniem była obrona
wejścia do portu gdańskiego. Utraciła ona swoje znaczenie jako twierdza morska
wraz z usypaniem się Westerplatte i odsunięciem od brzegu morskiego (Cieślak
1978). Powierzchnia wyspy wynosi około 0,114 km2. Od zachodu sąsiaduje
z Martwą Wisłą, a od wschodu jej granicę stanowi wypełniona wodą wiślaną fosa.
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Wyspa Spichrzów
Powstała w 1576 r. w momencie, kiedy od strony wschodniej Spichlerzów przekopano głęboki rów, który następnie został przekształcony w fosę. Przyczyną jej
powstania była chęć rozszerzenia obwarowań miasta Gdańska oraz zapewnienie
dodatkowej ochrony towarom składowanym w mieście (Cieślak, Biernat 1994).
Wyspa ma powierzchnię 0,184 km2. Otoczona jest od zachodu przez Starą Motławę, od wschodu zaś przez Nową Motławę.
Wyspa Ołowianka
Powstała w 1576 r. po przekopaniu kanału Na Stępce, w rezultacie dążenia do
oddzielenia od reszty miasta składu Popielnego. Obecną nazwę zawdzięcza
mieszczącym się na niej magazynom, które służyły do przechowywania ołowiu.
Przez długi okres pełniła funkcje przemysłowe i energetyczne (Samp 1994),
a współcześnie stanowi głównie bazę kulturalną i turystyczną. Jej powierzchni
wynosi około 0,056 km2. Od zachodu otoczona jest Motławą, od wschodu zaś
kanałem Na Stępce.
Wyspa Portowa
Jej powstanie w 1840 r. należy powiązać ze zmianami ujścia Wisły. W tym czasie,
w wyniku utworzenia się zatoru lodowego na Martwej Wiśle, doszło do przerwania wału brzegowego w okolicach Górek Wschodnich i powstania Wisły
Śmiałej, odcinającej wyspę od strony zachodniej (Majewski 1969). Początkowo
Wyspa Portowa miała szerokość około 300 m, później poszerzono ją do 753 m.
Jest drugą co do wielkości wyspą Gdańska, o powierzchni około 26 km2. Najważniejsze jej funkcje dotyczą działalności portowej i przemysłowej. W przeszłości
duża część wyspy pełniła funkcję turystyczną. Granicami wyspy są od północy
Zatoka Gdańska, od południa Martwa Wisła, od zachodu Kanał Kaszubski, a od
wschodu Wisła Śmiała.
Wyspa Sobieszewska
Powstała w 1895 r. w wyniku wykonania przekopu Wisły w okolicach Świbna,
powodującego całkowite odcięte od lądu Sobieszewa. Powierzchnia tej największej w Gdańsku wyspy wynosi około 35 km2. Wyspa sąsiaduje od północy z Zatoką Gdańską, od południa z Martwą Wisłą, od zachodu z Wisłą Śmiałą, a od
wschodu z Przekopem Wisły. Na terenie wyspy znajduje się kilka naturalnych
i sztucznych obiektów hydrograficznych, m.in. jeziora Ptasi Raj i Karaś, liczne
kanały i rowy melioracyjne oraz polder wraz z przepompownią (Nocny 2008).
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Wyspa Ostrów
Powstała w 1904 r., a jej geneza związana jest z rozbudową portu gdańskiego.
Powierzchnia wyspy wynosi około 1,356 km2. Główne jej funkcje od początku
dotyczyły działalności przemysłowej. Obecnie na obszarze wyspy zlokalizowana
jest Stocznia Remontowa. Granice wyspy stanowią od zachodu Martwa Wisła,
a od wschodu Kanał Kaszubski.
Charakterystyka hydrograficzna cieków otaczających wyspy
Wyspy Gdańska opływają liczne cieki: Motława, Martwa Wisła, Wisła Śmiała,
Kanał Portowy, kanał Na Stępce i Przekop Wisły.
Motława jest głównym, lewym dopływem Martwej Wisły. Jej koryto w odcinku ujściowym jest na całej długości skanalizowane. Wody rzeki były wykorzystywane w dawnym systemie fortyfikacji Gdańska. Wypełniają starą fosę ograniczającą niegdyś miasto od południowego wschodu. Koryto rzeki obudowane jest
na całej długości grubymi wałami, zabezpieczającymi niektóre obszary przed
wysokimi stanami wody (Podgórski 1998). Motława wpływając do Gdańska przez
Kamienną Śluzę dzieli się na dwa ramiona – Starą Motławę i Nową Motławę.
Kanał Portowy powstał w 1724 r. dzięki działaniom czynników naturalnych
oraz intensywnym pracom prowadzonym przez człowieka na tym terenie. Jednak już wcześniej, bo w latach 1674–1675, pogłębiono pas wody utworzony pomiędzy stałym lądem a tworzącą się wyspą Westerplatte. W ten sposób powstało
nowe wejście do portu. Nowy kanał był długości prawie 600 m. Przekop w późniejszym czasie musiał być zabezpieczony od strony stałego lądu i Westerplatte
drewnianymi obwałowaniami, gdyż prądy morskie i sztormy powodowały
zasypywanie kanału. W 1682 r. zdecydowano się na zamknięcie tego przejścia
śluzą, tak aby całkowicie zabezpieczyć późniejszy Kanał Portowy przed zamulaniem i niszczeniem przez wodę (Podgórski 1997).
Bieg Martwej Wisły w czasach historycznych jest trudny do ustalenia.
Prawdopodobnie w XVI w. była ona tylko niewielką odnogą, która prowadziła
wody jedynie w czasie większych wezbrań. „Ożywienie” działalności rzeki nastąpiło prawdopodobnie w XVII w. Dowodzić tego może rozwój właśnie w tym
okresie stożka napływowego w okolicy Wisłoujścia (Majewski 1969). W 1840 r.
Wisła utworzyła przełom w okolicy Górek Wschodnich (Wisła Śmiała). W wyniku tego zdarzenia zakończył się transport rumowiska, który zapiaszczał ujście
rzeki do morza, a nurt stał się wolniejszy. W 1845 r. postawiono tamę odgradzającą rzekę od morza. Następnie zasypano ujściowy fragment dawnego koryta
rzeki, łącząc wyspę Westerplatte z lądem (Podgórski 1998). W 1895 r. oddano do
użytku kanał nazywany Przekopem, który skrócił drogę wód rzecznych do morza o około 9 km. W ciągu 16 godzin od otwarcia przekopu Wisła odprowadziła
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do Zatoki Gdańskiej ponad 2 mln m3 rumowiska. Według danych z 1953 r., objętość stożka napływowego oszacowano na 135 mln m3 (Łomniewski 1960).
Podsumowanie
Na podstawie przeanalizowanego materiału historycznego i geograficznego
można stwierdzić, że funkcje poszczególnych wysp zmieniały się wraz z upływem czasu. Przykładem tego jest zmiana funkcji portowej (magazynowej) wyspy
Ołowianki na funkcje kulturalne i turystyczne, czy zmiana funkcji turystycznej
i wypoczynkowej Wyspy Portowej na funkcje portowe i przemysłowe. Geneza
i historia wszystkich analizowanych wysp stanowi zatem odzwierciedlenie
zmian zachodzących w mieście na przestrzeni ostatnich kilkuset lat, a w szczególności przekształceń sieci hydrograficznej w zachodniej części delty Wisły.
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Islands of the city of Gdańsk as an effect of hydrographic net
transformations in the western part of the Vistula River delta
The aim of the paper is to present changes in the appearance and usage of particular
islands of the city of Gdańsk which occurred over its history. For this purpose, 6 islands
situated at present within the administrative borders of the city were selected, and the
changes which occurred in the functions and transformations resulting from the natural
factors and anthropogenic changes were traced. As a result, it can be stated that the islands are a reflection of changes occurring in the city over a span of at least several hundred years.
Key words: island, city of Gdansk, islands functions, temporary changes in hydrographic
network.

Badania w zlewniach
reprezentatywnych i eksperymentalnych
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Fazy i formy odpływu w zlewni Dzierżąznej
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Zarys treści: Celem opracowania było zidentyfikowanie i scharakteryzowanie faz i form
odpływu rzecznego z małej zlewni nizinnej, położonej na obszarze środkowej Polski.
Szczególnie istotna była ocena wieloaspektowych powiązań między fazami i formami
odpływu w skali badanego okresu oraz przedstawienie pewnych prostych rozwiązań
formalnych i metodycznych, pozwalających na lepsze poznanie reżimu odpływu rzecznego. Materiał badawczy (głównie hydrometryczny) pochodził z funkcjonującej od 1998
r. sieci KHiGW UŁ, założonej w zlewni badawczej (43 km2) rzeki Dzierżąznej.
Słowa kluczowe: odpływ, reżim rzeczny, hydrologia.

Wymienione w tytule fazy i formy odpływu są pojęciami ściśle związanymi
z definiowaniem i pojmowaniem reżimu wodnego rzeki. Od charakteru, liczby
oraz rozmieszczenia w czasie wezbrań i niżówek, a jednocześnie od sposobu alimentacji rzeki w okresach ich występowania, zależy bowiem ustrój rzeki, jej
zasobność wodna oraz podatność na ewentualne zmiany antropogeniczne
w elementach bilansu wodnego jej zlewni. Do szczególnie ważnych faz odpływu
zaliczymy oczywiście wezbrania i niżówki, a do najważniejszych jego form –
odpływ podziemny i powierzchniowy.
Dynamika rzeki zależy niewątpliwie od wysokości wezbrań i głębokości niżówek, ale przecież jest ona również wypadkową sposobów jej zasilania i ich
rozłożenia w czasie. Choć niektórzy hydrolodzy (Ozga-Zielińska, Brzeziński
1994) mają pewne zastrzeżenia do tezy, iż w czasie niżówki w korycie rzecznym
płyną wody pochodzące z zasilania podziemnego, to nie sposób nie zgodzić się
z opinią innych badaczy (Jokiel 1994, Kupczyk, Kasprzyk 1996, Tokarczyk 2001,
Tomaszewski 2007), że od intensywności podziemnej alimentacji rzeki zależy
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głębokość niżówki, a zasoby wód podziemnych strefy czynnej determinują jej
długotrwałość. W przypadku wezbrań opinie hydrologów są raczej zgodne.
W czasie tej fazy, rzeka zasilana jest zarówno wodami pochodzącymi z szybkich
form odpływu (powierzchniowego i podpowierzchniowego), jak i odpływem
podziemnym, przy czym ich wzajemne relacje ilościowe i jakościowe są zmienne
nie tylko w przestrzeni, ale i w czasie.
Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że zdaniem niektórych autorów, pojęcie „odpływ powierzchniowy” (w znaczeniu „hortonowskim”) jest często nadużywane i dotyczy to nie tylko aspektu ilościowego, ale i jakościowego. Jest już
bowiem wiele dowodów na to, że stosowane metody separacji hydrogramu
przepływu bardzo przeszacowują tę formę alimentacji rzek kosztem odpływu
podpowierzchniowego (Jokiel 2002, Szymczak, Szelenbaum 2002). Dotyczy to
zwłaszcza cieków nizinnych, gdzie odpływ powierzchniowy występuje epizodycznie, ale jego wartości uzyskiwane różnymi metodami rachunkowymi dorównują nieraz zasilaniu podziemnemu (Jokiel 1994, Wrzesiński 1999). Pewnym
usprawiedliwieniem takich przeszacowań może być tylko fakt, że rozdzielenie
obu szybkich form odpływu na hydrogramie przepływu rzeki jest bardzo trudne
i nie zawsze przekonujące (Kaniecki 1982).
Celem przedstawionego niżej opracowania jest zidentyfikowanie i scharakteryzowanie wymienionych wyżej faz i form odpływu rzecznego z małej zlewni
nizinnej położonej na obszarze środkowej Polski. Równie istotna będzie też ocena
wieloaspektowych powiązań między fazami i formami odpływu w skali badanego okresu oraz przedstawienie pewnych prostych rozwiązań formalnych i metodycznych, pozwalających na lepsze poznanie reżimu odpływu rzecznego. Materiał badawczy (hydrometryczny) pochodzi z funkcjonującej od 1998 r. sieci
ZHiGW UŁ, założonej w zlewni badawczej (ok. 43 km2) rzeki Dzierżąznej (Jokiel
2002).
Odpływy charakterystyczne
Średni odpływ jednostkowy (SSq) ze zlewni Dzierżąznej, w latach 1998–2006, był
nieco wyższy od 5,0 dm3∙s–1∙km–2. Dobowe odpływy ekstremalne wynosiły zaś:
WWq = 67,2 dm3∙s–1∙km–2 (1999), NNq = 2,27 dm3∙s–1∙km–2 (2006). W tab. 1 zaprezentowano roczne odpływy charakterystyczne w poszczególnych latach, uzyskane na podstawie wartości miesięcznych.
Dobową zmienność odpływów w badanym okresie przedstawia ryc. 1. Na
hydrogramie tym zaznaczono, przyjęte w opracowaniu, granice odpływów wezbraniowych (wezbrań) NWq = 11,3 dm3∙s–1∙km–2 oraz odpływów niżówkowych
(niżówek płytkich) SNqm = 3,65 dm3∙s–1∙km–2 i niżówek głębokich WNq = 2,83
dm3∙s–1∙km–2. Nie zamieszczoną w tab. 1 granicę niżówek płytkich obliczono jako
średnią z miesięcznych minimów odpływu (Jokiel 1994). Uzyskane w ten sposób

143

Fazy i formy odpływu w zlewni Dzierżąznej

q [dm 3⋅s –1⋅km –2]

100

NWq
NW

10

SNqm
WNq
1
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Ryc. 1. Hydrogram dobowych odpływów jednostkowych (q) i wybrane odpływy charakterystyczne
w okresie 1998–2006 (Dzierżązna – Swoboda)
Fig. 1. Daily specific runoff hydrograph (q) and selected characteristic flows in the period of 1998–
2006 (Dzierżązna – Swoboda)

Tab.1. Roczne odpływy charakterystyczne Dzierżąznej w Swobodzie
Tab. 1. Annual characteristic flows of Dzierżązna River in Swoboda
Odpływy niskie

Odpływy średnie

Odpływy wysokie

[dm3∙s–1∙km–2]

Rok
NNqr

SNqr

WNqr

NSqr

SSqr

WSqr

NWqr

SWqr

WWqr

1998

2,83a

3,37

4,80

3,45

4,57

6,19

3,98

7,71

11,30a

1999

2,30

3,53

4,63

3,34

5,85

12,18

4,39

14,44

67,19

2000

2,48

3,52

5,13

2,89

4,79

7,04

3,30

8,80

28,15

2001

2,78

3,90

5,13

4,02

5,46

7,72

5,84

11,91

30,31

2002

2,66

3,82

5,13

3,53

5,63

9,85

4,21

14,51

37,62

2003

2,66

3,60

4,82

3,05

4,52

6,31

3,14

9,48

30,30

2004

2,54

4,07

6,16

3,15

5,21

8,31

4,51

9,11

16,32

2005

2,45

3,54

5,27

2,97

4,77

8,42

3,48

10,35

38,65

2006

2,27

3,53

5,42

2,65

4,61

6,58

3,07

7,27

13,68

Pogrubiono wartości ekstremalne.
a Odpływy graniczne wezbrań i niżówek głębokich.
Extremes in bold.
a Threshold flows for floods and severe hydrological droughts.

wartości wyznaczyły na hydrogramie okresy wezbrań oraz niżówek płytkich
i głębokich, a na dalszym etapie posłużyły do obliczenia rocznych nadmiarów
i deficytów odpływu, czasów trwania poszczególnych faz odpływu oraz przeanalizowania charakteru wezbrań i niżówek.
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W tab. 2 zaprezentowano współczynniki korelacji między odpływami charakterystycznymi dwu sąsiednich miesięcy. Wynika z niej jasno, iż odpływy niskie, zwłaszcza w miesiącach jesiennych i zimowych, są od siebie uzależnione –
np. odpływ listopada zależy od październikowego, a odpływ z lutego jest mocno
związany ze styczniowym. Prawidłowość ta przenosi się również na odpływy
średnie. Tu również zaznacza się bezwładność warunkowana retencją. Wysoki
odpływ średni w grudniu wywoływał podwyższony odpływ w styczniu, a wysoki odpływ wrześniowy powodował relatywny wzrost odpływu w październiku i dalej w listopadzie.
Tab.2. Korelacja przepływów charakterystycznych w sąsiednich miesiącach
Tab. 2. Correlation of characteristic runoffs in subsequent months
R(XI;XII)

R(XII;I)

R(I;II)

R(II;III)

R(III;IV)

R(IV;V)

R(V;VI)

R(VI;VII)

R(VII;VIII)

R(VIII;IX)

R(IX;X)

R(X;XI)

Nqm

0,667

0,470

0,577

0,408

0,266

0,567

‒0,126

0,387

‒0,476

‒0,091

0,760

0,964

Sqm

0,200

0,523

0,516

0,240

0,137

0,135

0,079

0,040

0,251

0,372

0,738

0,843

Wqm

0,434

‒0,189

0,265

‒0,189

-0,291

‒0,438

0,249

‒0,227

0,393

0,272

0,529

0,227

Pogrubiono współczynniki istotne (α = 0,001); szarością wyróżniono ujemne istotne (α = 0,01).
Significant coefficients in bold (α = 0,001); negative significant coefficients in grey (α = 0,01).

Znacznie słabsze powiązania występują w wektorze odpływów wysokich.
Warto tu jednak wskazać na częste, niekiedy statystycznie istotne, ujemne współczynniki korelacji (tab. 2). Zanotowano je zarówno w odniesieniu do kwietnia
i maja (Wqm), jak też lipca i sierpnia (Nqm). Z tych relacji wynika, że jeśli wyjątkowo wysokie odpływy wystąpiły w kwietniu, to w maju Wqm był stosunkowo
niski, a jeśli w lipcu niżówka była głęboka, to stosunkowo wysokie odpływy niskie
pojawiały się w sierpniu. Niektóre tego rodzaju powiązania prezentuje ryc. 2.
Roczne nadwyżki i niedobory odpływu
Roczne nadwyżki wezbraniowe (NWE) uzyskano sumując ilość wody, jaka odpłynęła w ciągu roku w postaci odpływu wezbraniowego (jeżeli q > NWq) (ryc. 3).
W podobny sposób uzyskano też roczne niedobory niżówkowe (NNR), przy
czym obliczono je wyłącznie dla niżówek płytkich (jeżeli q < SNqm) (ryc. 4). Na
ryc. 3 i 4 zaprezentowano ponadto liczbę dni, w poszczególnych latach, w których odpływy były wyższe (niższe) od granicznych (LDN).
Nadwyżki wezbraniowe stanowiły około 3,1% łącznej masy odpływu. Objętości mas wodnych, jakie w poszczególnych latach odpływały w postaci odpływu
wezbraniowego, były jednak bardzo zróżnicowane – od zera i poniżej 20 tys. m3
w latach 1998 i 2006, do powyżej 500 tys. m3 w latach 1999 i 2002. Dużą zmiennością
cechowała się też liczba dni wezbraniowych (LDNW) – od 0 w 1998 r. do 20 w 2002.
Warto też zauważyć, że objętość NWE wydawała się maleć w ciągu badanego
dziewięciolecia, a ich zmienność wykazywała tendencję do tworzenia się rytmu
quasi trzyletniego.
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Ryc. 2. Związki między odpływami charakterystycznymi sąsiednich miesięcy
A – odpływ niski listopada w funkcji odpływu niskiego października, B – odpływ średni listopada
w funkcji odpływu średniego października, C – odpływ wysoki maja w funkcji odpływu wysokiego
kwietnia
Fig. 2. Relationships between characteristic flows in subsequent months
A – November low flow as a function of October low flow, B – November mean flow as a function
of October mean flow, C – May high flow as a function of April high flow
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Ryc. 3. Roczne nadmiary wezbraniowe
NWE – objętość namiaru wezbraniowego, LDN – liczba dni z nadmiarem wezbraniowym
Fig. 3. Annual freshet excess
NWE – volume of freshet excess, LDN – number of days with freshet excess
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Ryc. 4. Roczne niedobory niżówkowe
NNR – objętość niedoboru niżówkowego, LDN – liczba dni z niedoborem niżówkowym
Fig. 4. Annual low flow shortage
NNR – volume of low flow shortage, LDN – number of days with low flow shortage

Roczne niedobory niżówkowe (NNR) były wyraźnie mniejsze od nadwyżek
wezbraniowych i zawierały się w przedziale od 0 w 2001 r. do 320 tys. m3 w 2006.
W skali badanego okresu, łączne niedobory stanowiły w efekcie tylko około 2%
sumarycznego odpływu. Liczba dni niżówkowych (LDNN) była natomiast
znacznie wyższa niż liczba dni wezbraniowych – od 0 (2001) do 134 (2006). Zauważmy też, że w badanym okresie roczna objętość niżówek (niedoborów) dość
wyraźnie wzrastała, co w kontekście malejącej rocznej objętości wezbrań, może
stanowić przesłankę wskazującą na istotne zmiany w strukturze bilansu wodnego zlewni, przejawiające się systematycznym spadkiem odpływających zasobów
wodnych.
Interesujących informacji o strukturze rocznego odpływu z badanej zlewni
dostarczają, obliczone na podstawie NWE i NNR, wartości delta. Zdefiniowano je

147

Fazy i formy odpływu w zlewni Dzierżąznej

jako różnicę między rocznymi nadwyżkami wezbraniowymi i niedoborami niżówkowymi (ryc. 5). W 4 na 9 badanych lat nadwyżki wezbraniowe były większe
niż niedobory niżówkowe i większość tych lat wystąpiła w pierwszej części okresu
badawczego (1999, 2001, 2002). W pozostałych 5 latach, nadwyżki wezbraniowe
nie równoważyły niedoborów niżówkowych, przy czym największa różnica
pojawiła się w ostatnim roku wielolecia. Biorąc pod uwagę całe dziewięciolecie,
nadwyżki wezbraniowe były o około 690 tys. m3 większe od niedoborów niżówkowych. Łatwo policzyć, że stanowiło to blisko 1% sumy odpływu w latach 1998–
2006.
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Ryc. 5. Roczne różnice nadmiarów wezbraniowych i niedoborów niżówkowych
delta – różnica nadmiaru wezbraniowego i niedoboru niżówkowego
Fig. 5. Annual differences between freshet excess and low flow shortage
delta – difference between freshet excess and low flow shortage

Wezbrania
W badanym okresie wystąpiło łącznie ponad 60 większych lub mniejszych przyborów wody w rzece, przy czym tylko w 19 przypadkach przepływy przekroczyły wartości graniczne (NWq). Te 19 wezbrań miało charakter prosty lub złożony
(sekwencje) (ryc. 6). Były lata, kiedy zdarzyły się nawet 4 sekwencje wezbrań
(2001), ale były też takie, w których nie wystąpiło ani jedno wezbranie (1998).
Zanotowano wezbrania zarówno roztopowe, jak i opadowe. Równie często zdarzały się także epizody o charakterze mieszanym. Pojedyncze wezbrania trwały
zwykle od kilku do kilkunastu dni, przy czym te o mieszanej genezie tworzyły
kilkuelementowe sekwencje, trwające łącznie nawet 40 dni.
Epizody wezbraniowe miały miejsce zarówno w półroczu chłodnym (od
grudnia do kwietnia), jak i w półroczu ciepłym (od maja do września). Nie zanotowano ich jedynie w październiku i w listopadzie. W 2001 r. pojawiły się 3 wezbrania w półroczu ciepłym, w 2004 zaś także 3, ale w półroczu chłodnym. Odpływy
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Ryc. 6. Większe wezbrania Dzierżąznej w przekroju Swoboda
Fig. 6. Major floods of the Dzierżązna River in Swoboda

początkowe, większości z 19 omawianych wezbrań, były wyższe od SNqm
(ryc. 6). Większe wezbrania zaczynały się więc zwykle od przepływu wyższego
niż średni przepływ (odpływ) podziemny, którego doskonałym estymatorem jest
przecież SNqm (Jokiel 1994).
Niżówki
W stosunku do liczby dni z przepływami niżówkowymi, liczba dni, w których
wystąpiły niżówki głębokie (q < WNq) była wyraźnie mniejsza. W ciągu całego
badanego okresu było 147 takich dni, najwięcej w latach 2006 (49) i 2002 (32),
najmniej w 1998 i 2001 (0). Najgłębsze, najbardziej zwarte i najdłużej trwające
niżówki wystąpiły w latach 2000 (późną wiosną i wczesnym latem) i 2006 (późnym latem i wczesną jesienią) (ryc. 7). Nieco inny charakter miały niżówki letnie
i jesienne 2004 r. Były one krótkie, stosunkowo płytkie i rozproszone.
Na podstawie kilkudziesięciu odcinków wysychania wybranych z hydrogramu Dzierżąznej ustalono wzorcową krzywą wysychania (ryc. 8). Do jej identyfikacji wykorzystano metodę zaproponowaną w opracowaniu Jokiela (1996).
Krzywa ta obrazuje tempo rozwoju niżówki w fazie reżimu własnego rzeki.
Równanie krzywej wskazuje, iż tempo rozwoju niżówek w Dzierżąznej jest
stosunkowo wolne, to zaś potwierdza wcześniejsze wnioski, uzyskane innymi
metodami, że zasoby wodne gromadzone w poziomach wodonośnych drenowanych przez tę rzekę są duże, a poziomy – rozległe i miąższe (Jokiel 2002).

q [dm3·s–1·km–2]
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Ryc. 7. Wybrane okresy niżówkowe Dzierżąznej w przekroju Swoboda
Fig. 7. Selected low flow periods of the Dzierżązna River in Swoboda
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Ryc. 8. Wzorcowa krzywa wysychania Dzierżąznej w przekroju Swoboda (1998–2006)
Fig. 8. Model recession curve of the Dzierżązna River in Swoboda (1998–2006)

Formy odpływu
Oceny sposobu zasilania koryta Dzierżąznej dokonano wyodrębniając dwie podstawowe składowe odpływu: odpływ podziemny (base flow) oraz spływ powierzchniowy i podpowierzchniowy, tworzące razem tzw. odpływ szybki (quick
flow). Rozdział dobowego hydrogramu przepływu, pochodzącego z wodowskazu w Swobodzie, wykonano wykorzystując algorytm ET, zaproponowany przez
Tomaszewskiego (2001). Ta metoda separacji bazuje na analizie kształtu hydrogramu przepływu, a w szczególności na ocenie tempa recesji przepływu. Procedura obliczeniowa jest w pełni automatyczna (ryc. 9).

Ryc. 9. Przykład separacji hydrogramu przepływu algorytmem ET (Dzierżązna – Swoboda)
qc – jednostkowy odpływ całkowity, qp – jednostkowy odpływ podziemny, Bp – współczynnik
zasilania podziemnego
Fig. 9. Example of flow hydrograph separation with ET algorithm (Dzierżązna – Swoboda)
qc – specific total flow, qp – specific groundwater flow, Bp – base flow index
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W wyniku separacji hydrogramu przepływu całkowitego uzyskano dwa
wektory codziennych odpływów – podziemnego i powierzchniowego, a na dalszym etapie wektor współczynnika zasilania podziemnego, definiowanego jako,
wyrażony w procentach, iloraz objętości odpływu podziemnego i całkowitego.
Szeregi wartości dobowych przekształcono w ciągi średnich miesięcznych. Po
uwzględnieniu powierzchni zlewni uzyskano stosowne odpływy jednostkowe.
Jak pamiętamy, przeciętny odpływ całkowity ze zlewni, w badanym okresie, był nieco wyższy od 5 dm3∙s–1∙km–2, jednostkowy odpływ podziemny wynosił
zaś 4,09 dm3∙s–1∙km–2. Średnio, prawie 81% wody pojawiającej się w korytach
zlewni pochodziło z drenażu zasobów wód podziemnych. Otrzymany współczynnik zasilania jest bardzo wysoki, nawet w skali Polski, i dorównuje wielkościom uzyskiwanym dla zlewni pojeziernych, krasowych i sandrowych (Jokiel
1994). Przyczyną tego jest intensywny i trwały drenaż linijny i punktowy wód
podziemnych bardzo zasobnego poziomu sandrowego (Jokiel 2002, Moniewski
2004). Nie bez znaczenia jest też obecność kilku zbiorników przepływowych,
występujących w górnej części zlewni.
W badanym okresie żadna z wyróżnionych form odpływu nie wykazywała
wyraźnej tendencji rosnącej, czy malejącej (ryc. 10). Warto jednak zwrócić uwagę
na podwyższone współczynniki zasilania podziemnego, które pojawiły się
w drugiej połowie wielolecia (2003–2006). Lata te charakteryzowały się także relatywnie niskimi odpływami całkowitymi i podziemnymi. Wyraźny spadek udziału
zasilania podziemnego należy więc wiązać ze zmianą struktury bilansu wodnego
zlewni, idącą w kierunku redukcji szybkich form odpływu, a wywołaną częstymi
roztopami śródzimowymi i brakiem bardzo wydajnych opadów letnich. Dodajmy
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Ryc. 10. Składowe odpływu rzecznego i współczynnik zasilania podziemnego w latach 1998–2006
1 – jednostkowy odpływ podziemny, 2 – jednostkowy odpływ powierzchniowy, 3 – współczynnik
zasilania podziemnego
Fig. 10. River flow components and base flow index in the period of 1998–2006
1 – specific groundwater flow, 2 – specific surface flow, 3 – base flow index
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jeszcze, że wzmiankowane czterolecie było okresem, w którym nadwyżki wezbraniowe nie równoważyły niedoborów niżówkowych (por. ryc. 3–5).
W strukturze formowania odpływu podziemnego najważniejszą rolę
odgrywało półrocze chłodne (ryc. 11). Choć najwyższe odpływy podziemne
zanotowano w lutym (maksymalnie 6, 7 dm3∙s–1∙km–2), to przeciętnie, największe
odpływy podziemne przypadały dopiero na marzec. Stosunkowo wyrównane
zasilanie podziemne, w poszczególnych miesiącach, świadczy o występowaniu
w zlewni dominującego „źródła” wód podziemnych. Jest nim niewątpliwie poziom sandru grotnicko-lućmierskiego. Wody innych poziomów mają mniejsze
znaczenie, a zmiany ich wydatku są widoczne głównie w miesiącach półrocza
chłodnego, które charakteryzują się dużą zmiennością odpływu podziemnego
i szerokim przedziałem jego zmienności (ryc. 11A).
Zasilanie wodami spływu powierzchniowego i podpowierzchniowego jest
znacznie mniejsze – średnio około 1 dm3∙s–1∙km–2 i nie ma już tak regularnego
rytmu sezonowego jak zasilanie podziemne (ryc. 11B). Choć w półroczu chłodnym szybkie formy odpływu mają nieco większe znaczenie, to również w półroczu ciepłym pojawiają się wartości bardzo wysokie (przewyższające kilkakrotnie
średnią). Zdarzają się więc lata, w których spływ powierzchniowy występuje
niemal wyłącznie w trakcie wezbrań deszczowych.
W przeciwieństwie do średniego przebiegu wieloletniego, sezonowy rozkład współczynnika zasilania podziemnego miał charakter bardzo nieregularny
(ryc. 11C). Większość miesięcy charakteryzowało się dużym zróżnicowaniem
i silną asymetrią rozkładu współczynnika w skali wielolecia. Spośród wszystkich
miesięcy, najwyższym przeciętnym współczynnikiem zasilania podziemnego
i jednocześnie najmniejszą jego zmiennością wieloletnią odznaczał się maj. Jest
ciekawe, że w miesiącach, które go poprzedzają i które po nim następują, współczynniki były wyraźnie niższe. Świadczy to o szczególnie stabilnych warunkach
zasilania podziemnego w tym miesiącu. Nie sposób nie powiązać tego z faktem,
iż właśnie w maju przeciętne stany wód podziemnych w sandrze grotnickolućmierskim są najwyższe (piezometr Ciosny), a i wydatki największych źródeł
bijących na tym terenie (Rosanów i Ciosny) są wówczas relatywnie wysokie
(Jokiel 2002, Moniewski 2004).
Najwyższe współczynniki zasilania zanotowano w okresie od września do
listopada, najniższe zaś (prawie trzykrotnie mniejsze od przeciętnych) w czerwcu. Można zatem stwierdzić, że na rozkład sezonowy współczynnika zasilania
wpływa nie tylko dyspersja odpływu podziemnego, ale także zmienność sezonowa i wieloletnia czynników generujących zasilanie powierzchniowe i podpowierzchniowe. Warto przy tym podkreślić, iż w badanym wieloleciu miesięczne
współczynniki zasilania podziemnego były zawsze większe od 80%, co wskazuje
na ogromną retencyjność badanej zlewni.

Fazy i formy odpływu w zlewni Dzierżąznej

153

Ryc. 11. Wieloletnia zmienność jednostkowego odpływu podziemnego (A), powierzchniowego (B)
i współczynnika zasilania podziemnego (C) w kolejnych miesiącach
1 – mediana, 2 – 25–75%, 3 – zakres niedostających (w obrębie 1,5 odchylenia międzykwartylowego),
4 – elementy odstające
Fig. 11. Multi-year distribution of specific groundwater flow (A), specific surface flow (B) and base
flow index (C) in successive months
1 – median, 2 – 25–75%, 3 – range less than 1.5 quartile deviations, 4 – outliers

154

P. Jokiel, E. Tomaszewski

Powiązania i korelacje
W toku badań oszacowano też korelację pomiędzy obiema formami odpływu
w następujących po sobie miesiącach (ryc. 12). W przypadku odpływu podziemnego, „ładunek informacji” przekazywanej z miesiąca na miesiąc jest bardzo duży i istotny statystycznie. Korelacja jest zawsze dodatnia, a relatywnie słaby
związek dotyczy marca i kwietnia oraz maja i czerwca. Wynika stąd, że odpływy
podziemne kwietnia i czerwca nie są wprost proporcjonalnie „zależne” od marcowych i majowych. Można to dość łatwo zinterpretować. Jeżeli wysokie odpływy podziemne wystąpiły w marcu (wczesna odwilż), to w kwietniu zapewne już
nie wystąpią. Podobnie jest w przypadku maja i czerwca, z tym że geneza tej
drugiej prawidłowości wiąże się z terminem wystąpienia wydajnych opadów
późnowiosennych i wczesnoletnich.
1
0,8
0,6
0,4

r

0,2
0
-0,2

XI/XII

XII/I

I/II

II/III

III/IV

IV/V

V/VI

VI/VII

VIIVIII

VIII/IX

IX/X

X/XI

-0,4
-0,6

1Bpodz

-0,8

2qpodz

-1

3qpow

Ryc. 12. Współczynniki korelacji między wybranymi charakterystykami odpływu sąsiednich miesięcy
r – współczynnik korelacji, 1 – współczynnik zasilania podziemnego, 2 – jednostkowy odpływ
pod-ziemny, 3 – jednostkowy odpływ powierzchniowy
Fig. 12. Correlation coefficients between selected runoff characteristics in subsequent months
r – correlation coefficient, 1 – base flow index, 2 – specific groundwater flow, 3 – specific surface flow

W wektorach miesięcznych spływów powierzchniowych oraz współczynników zasilania podziemnego inercja z miesiąca na miesiąc jest mniej wyraźna
i przeważnie nieistotna statystycznie (ryc. 12). Ujemne (istotne) współczynniki
korelacji dla III/IV i IV/V potwierdzają jeszcze dobitniej wcześniejszą tezę. Jeśli
w marcu pojawi się spływ powierzchniowy (wezbranie roztopowe), to nie będzie
go w kwietniu. Jeśli wystąpią wysokie opady w kwietniu (spływ powierzchniowy), to zapewne nie będzie ich w maju.
Bardzo słabo skorelowane są natomiast odpływy powierzchniowe w sąsiadujących ze sobą miesiącach letnich. Dowodzi to jasno losowości czynnika
sprawczego (opady nawalne) w skali roku i wielolecia. Jesień wydaje się w tym
względzie „bardziej przewidywalna”.
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Dość interesującym zagadnieniem są relacje między fazami i formami
odpływu w skali roku i w wieloleciu. Warto w tym miejscu podkreślić, iż w prezentowanym opracowaniu formy odpływu zidentyfikowano na podstawie kryterium genetycznego, fazy zaś – na podstawie kryterium statystycznego. Zagadnienie to ilustrują dwa proste współczynniki, obrazujące stosunek, zdefiniowanej
w poprzednich rozdziałach, rocznej nadwyżki wezbraniowej (NWE) do rocznej
objętości odpływu powierzchniowego (Vp) – WW. Analogicznie obliczono stosunek rocznego niedoboru niżówkowego (NNR) do rocznej objętości odpływu
podziemnego (Vp) – WN. Pokazują one w skali roku udział danej formy odpływu,
podczas określonej fazy odpływu, w całkowitej objętości tej formy odpływu,
waloryzując jednocześnie obie genetyczne składowe odpływu.
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Ryc. 13. Wieloletni przebieg współczynników WN i WW
Fig. 13. Multi-year course of WN and WW coefficients

Przeciętnie w wieloleciu odpływ niżówkowy stanowił około 12% objętości
całego rocznego odpływu podziemnego (ryc. 13A). Zatem potamiczne zasoby
wód podziemnych danej zlewni nie są mocno zagrożone recesją w okresach niżówkowych, zwłaszcza że wartość współczynnika WN była stosunkowo mało
zmienna w badanym okresie, osiągając maksimum na poziomie 18%. W przypadku współczynnika WW sytuacja była zgoła odmienna (ryc. 13B). Roczne nadwyżki wezbraniowe były przeciętnie 9-krotnie większe od objętości oszacowane-
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go odpływu powierzchniowego, a w 2005 r. – nawet 35-krotnie. Oznacza to, że
w czasie okresów wezbraniowych następuje znaczna intensyfikacja drenażu wód
podziemnych. Zatem w czasie wezbrań, poza szybkimi formami odpływu, odpływa także ogromna masa wód pochodzących z podziemnego zasilania (podziemny odpływ krótkookresowy). Udział tego zasilania jest jednocześnie tym
większy, im bardziej wyrównane są przepływy w rzece. Warto także podkreślić,
że oba współczynniki (WW i WN) nie korelują ze sobą, co wskazuje na genetyczną
odrębność czynników, które na nie wpływają.
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Ryc. 14. Krzywe podwójnie kumulowane dla objętości form odpływu i odpowiadających im nadwyżek lub niedoborów wody (1998–2006)
QDP – średnia roczna objętość dobowego odpływu podziemnego, QDPW – średnia roczna objętość
dobowego odpływu powierzchniowego, NNRD – średnia roczna objętość dobowego niedoboru
niżówkowego, NWED – średnia roczna objętość dobowego nadmiaru wezbraniowego
Fig. 14. Double mass curves for volumes of river flow components and related water excesses and
shortages (1998–2006)
QDP – mean annual volume of daily groundwater runoff, QDPW – mean annual volume of daily
surface runoff, NNRD – mean annual volume of daily low flow shortage, NWED – mean annual
volume of daily freshet excess

Fazy i formy odpływu w zlewni Dzierżąznej

157

To, na ile powyższe prawidłowości są trwałe w wieloleciu, można ocenić na
podstawie krzywych podwójnej masy (ryc. 14). Krzywa uzyskana dla niedoborów
niżówkowych nie wykazuje wyraźnych załamań w badanym okresie, co świadczy o względnej jednorodności czynników generujących tę relację. W przypadku
nadwyżek wezbraniowych można zaobserwować 2 lata, w których doszło do
znaczącego jej zachwiania (2003 i 2005). Z uwagi na brak porównywalnych materiałów, trudno na razie wskazać przyczyny tego faktu. Być może jest to echo,
przypadającego na właśnie te lata, okresu zaniku szybkich form odpływu.
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Phases and forms of runoff from the Dzierżązna River catchment
The aim of this paper is to identify and characterise the discharge phases and forms in
small, lowland river catchment, located in the central part of Poland. Hydrometeorological data comes from a measuring net of the Department of Hydrology and Water Management. Investigations started in 1998 on an experimental basin of the Dzierżązna River
(ca. 43 sq km). Identification of the hydrological droughts and floods was made on the
basis of threshold level connected with characteristic runoffs (tab 1, fig. 1). The problem
of their inertia in inter-monthly scale was also discussed (tab. 2, fig. 2). Such approach
allowed to investigate the structure and variability of freshet excesses and low flow
shortages (fig. 3–5) and produce conclusions about seasonal aspects of floods and hydrological droughts (fig. 6–8). River flow components, based on a flow hydrograph separa-
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tion (fig. 9), were analyzed in a multi-year and monthly scale (fig. 10, 11). Runoff forms
were investigated in the aspect of monthly-step inertia (fig. 12). Relationships and correlations between the phases and forms of the river flow were also studied. Finally, it was
shown that the problem of water excess or shortage in relation to surface and groundwater flow (fig. 13) as well as its homogeneity (fig. 14) may have a significant importance to
understanding a river regime mechanism.
Key words: runoff, river regime, hydrology.
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Zarys treści: W artykule przedstawiono zmiany organizacji sieci hydrograficznej w małej zlewni położonej na wysoczyźnie morenowej Pojezierza Kaszubskiego. Podstawą
opracowania była analiza 18 zdjęć hydrograficznych, wykonanych w okresie od listopada 2007 do marca 2009. Wykazano, że na wysoczyznach morenowych obszarów pojeziernych wykształcenie sieci hydrograficznej i jej trwałość zależą od stanu retencji obszarów bezodpływowych.
Słowa kluczowe: sieć hydrograficzna obszarów młodoglacjalnych, model kaskady ośrodków retencji.

Krajobraz młodoglacjalny charakteryzuje bogactwo różnorodnych obiektów hydrograficznych (jezior, cieków, bagien, źródeł, wycieków) przy jednocześnie słabej organizacji sieci drenażu (Drwal 1982). Specyfika rzeźby obszarów młodoglacjalnych sprawia, że w krajobrazie pojeziernym odpływ odbywa się siecią hydrograficzną, którą są jeziora połączone zwykle krótkimi odcinkami rzecznymi.
Tworzą one jeden spójny system drenażu. Sieć ta, nazywana siecią rzecznojeziorną (Bajkiewicz-Grabowska 2002), jest wykształcona albo w dolinach biegnących zagłębieniami pochodzenia glacjalnego (rynny subglacjalne, obniżenia erozji
glacjalnej, obniżenia wytopiskowe), albo w dolinach ukształtowanych w wyniku
działalności erozyjno-akumulacyjnej rzeki na szlaku dawnego odpływu wód
roztopowych. Są to zarówno niewielkie sieci drenażu, składające się z cieków
2.–3. rzędu przepływających przez małe i płytkie jeziora, odwadniające obszary
o powierzchni od kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych, jak
i duże systemy 4.–6. rzędu, o zlewni wielkości setek kilometrów kwadratowych,
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przepływającej przez wiele jezior, małych i płytkich, ale też dużych i głębokich
(Bajkiewicz-Grabowska 2002).
Obszar, który alimentuje duży system rzeczno-jeziorny, można przyrównać
do modelu kaskady ośrodków retencji (Drwal 1982, 1994, 2003, Drwal, Hryniszak
2003), za pomocą którego opisuje się lądową fazę obiegu wody w krajobrazie
młodoglacjalnym. Model ten tworzy powierzchniowo-podziemny basen retencyjny, zbudowany z „wpisanych” w niego kaskadowo zbiorników (basenów),
z których każdy pełni określoną rolę w formowaniu stałego odpływu rzecznego.
Nadwyżki wody przedostają się ze zbiorników wyższych do niższych, albo
w postaci odpływu powierzchniowego, tj. przelewając się do niższego w kaskadzie zbiornika, albo drogą podziemną, „przesączając się” przez dno wyższych
zbiorników do niżej leżących. Drwal i Hryniszak (2003) najwyższy zbiornik
w kaskadzie nazywają basenem retencji zagłębień. Budują go zlewnie obszarów
bezodpływowych. Po wypełnieniu możliwości retencyjnych tego zbiornika nadwyżki wody przelewają się lub/i przesączają się do niższego w kaskadzie zbiornika zwanego basenem rozrządu dopływu atmosferycznego. Gdy zostanie przekroczona retencja tego basenu, nadwyżki wody przedostają się do kolejnego
zbiornika kaskady, zwanego basenem inicjowania odpływu stałego. Następnym
w kaskadzie jest zbiornik (basen) odpływu regionalnego, który nadwyżki wody
oddaje do basenu odpływu tranzytowego, a na najwyższym szczeblu organizacji,
obejmującym wszystkie wymienione zbiorniki, jest basen odpływu nadwyżek
wody. Jest to najniższy poziom kaskady zbiorników.
W niniejszym artykule przedstawiono organizację sieci hydrograficznej na
szczeblu zbiornika rozrządu dopływu atmosferycznego, w zależności od stanu
jego retencji.
Obszar badań
Obiektem badań była sieć hydrograficzna, stanowiąca fragment systemu rzeczno-jeziornego górnej Raduni, odwadniająca zachodnią część Wysoczyzny Brodnickiej na Pojezierzu Kaszubskim (ryc. 1). System rzeczno-jeziorny górnej Raduni
jest wykształcony w dnie rynien subglacjalnych na poziomie około 160 m n.p.m.
Jest on odbiornikiem wód odwadniających wysoczyzny morenowe rozcięte tymi
rynnami. Podstawowy poziom wysoczyznowy (170–180 m n.p.m.) odwadniają
cieki 3. rzędu, a poziom najwyższy (powyżej 190 m n.p.m.) cieki 1. i 2. rzędu,
często o charakterze okresowym lub epizodycznym (Drwal 1982, Borowiak 2005).
Wysoczyznę Brodnicką odwadniają małe systemy rzeczno-jeziorne, których
ogniwa jeziorne stanowią oczka, czyli zbiorniki o powierzchni do 1 ha. Jednym
z nich jest system Sznurówki, małego cieku uchodzącego do Jeziora Raduńskiego
Dolnego w miejscowości Przewóz. Zlewnia tego cieku leży w środkowej części
Kaszubskiego Systemu Hydrograficznego (Drwal 1982) i zajmuje zaledwie
4,6 km2 (ryc. 2). Zlewnia jest wydłużona (wskaźnik wydłużenia Cw = 0,6), a jej oś jest
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Ryc. 1. Położenie zlewni Sznurówki
Fig. 1. Location of the Sznurowka basin

Ryc. 2. Sieć hydrograficzna zlewni Sznurówki przy przeciętnym stanie jej retencji.
1 – granica zlewni, 2 – oczka, 3 – obszary bezodpływowe retencyjno-ewapotranspiracyjne, 4 – obszary
bezodpływowe chłonne, 5 – cieki 1. rzędu, 6 – cieki 2. rzędu, 7 – cieki 3. rzędu
Fig. 2. Hydrographic network of the Sznurówka basin in average retention state
1 – basin, 2 – potholes, 3 – retention-evapotranspiration area without outflow, 4 – absorptive area
without outflow, 5 – 1st order streams, 6 – 2nd order streams, 7 – 3rd order streams
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jest równoległa do rynny zajmowanej przez Jeziora Raduńskie Dolne. Rzędne
terenu zawierają się pomiędzy 161,6 a 243,6 m n.p.m. Średnia wysokość zlewni
wynosi 202,6 m n.p.m., wysokości względne dochodzą do 30 m. Głównym obiektem sieci hydrograficznej w tej zlewni są oczka, które najczęściej tworzą ciągi
oczek, rzadziej ich grupy (Golus 2007), i występują na obszarach położonych od
180 do 240 m n.p.m.
Metody badań
Podstawą oceny stanu organizacji sieci hydrograficznej w zlewni Sznurówki były
wyniki kartowania hydrograficznego wykonywanego co miesiąc w okresie od
listopada 2007 do marca 2009 (18 zdjęć hydrograficznych). Na podkładzie mapy
topograficznej 1:10000 (układ 1965) rejestrowano liczbę oczek oraz obecność i długość cieków stałych. Zebrany w czasie kartowań materiał poddano analizie, korzystając z programów MapInfo Professional 6.5 oraz Microsoft Office Excel 2008.
Wyniki
Wykonane w zlewni Sznurówki zdjęcia hydrograficzne pozwoliły określić podstawowe parametry sieci hydrograficznej, tj. liczbę cieków, ich rząd według hierarchizacji Strahlera, długość cieków, gęstość sieci rzecznej, liczbę oczek, w tym
oczek bezodpływowych, oraz wielkość obszarów bezodpływowych chłonnych
i retencyjno-ewapotranspiracyjnych.
Z przeprowadzonych analiz wynika, że zlewnia Sznurówki, zgodnie z koncepcją modelu kaskady ośrodków retencji Drwala (1994, 2003), stanowi basen
rozrządu dopływu atmosferycznego, w który „wpisany” jest basen retencji zagłębień. Wielkość obu basenów w zlewni Sznurówki jest zmienna i zależy od
stanu ich retencji. Uwidacznia się to w różnicy organizacji sieci hydrograficznej
w zlewni w sezonach wilgotnym i suchym.
W warunkach przeciętnego stanu retencji obu zbiorników (obserwowany 12
razy w okresie badań) sieć hydrograficzną w omawianej zlewni tworzą cieki:
jedenaście odcinków 1. rzędu, cztery odcinki 2. rzędu i jeden odcinek 3. rzędu
(tab. 1) oraz 180 oczek (tab. 2), z których 135 ma charakter bezodpływowy. Główny ciek sieci drenażu – Sznurówka, osiąga przy omawianym stanie retencji zlewni maksymalnie 3. rząd (ryc. 2). Włącza ona w system odpływu potamicznego
45 oczek. Sieć rzeczna ma gęstość 1,62 km⋅km–2. Obszary bezodpływowe (głównie
retencyjno-ewapotranspiracyjne), stanowiące zgodnie z koncepcją Drwala i Hryniszak (2003) basen retencji zagłębień, zajmują 65% powierzchni zlewni (tab. 3).
W sezonie wilgotnym (obserwowany 3 razy w okresie badań: w listopadzie
2007 oraz w lutym i marcu 2009) sieć cieków w zlewni Sznurówki jest lepiej
rozwinięta, ma gęstość 3,72 km⋅km–2, składa się z 52 odcinków Strahlera (tab. 1),
a Sznurówka w dolnym biegu osiąga 4. rząd (ryc. 3). Zaobserwowano też niewielki
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Tab. 1. Cieki zlewni Sznurówki w różnych stanach jej retencji
Tab. 1. Streams of the Sznurówka basin in various retention states
Stan retencji
zlewni

Liczba odcinków rzędu

Średnia długość cieków rzędu [km]

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

przeciętny

11

4

1

0

0,40

0,66

2,33

0

wilgotny

36

11

4

1

0,19

0,40

1,35

1,57

4

0

0

0

0,38

0

0

0

suchy

Łączna
długość
cieków [km]

4.

7,41
16,95
1,51

Tab. 2. Oczka zlewni Sznurówki w różnych stanach jej retencji
Tab. 2. Potholes of the Sznurówka basin in various retention states
Stan retencji
zlewni

Liczba oczek
przepływowych

odpływowych

bezodpływowych

łącznie

przeciętny

40

5

135

180

wilgotny

86

30

70

186

3

0

133

136

suchy

Tab. 3. Obszary bezodpływowe w zlewni Sznurówki w różnych stanach jej retencji
Tab. 3. Area without outflow of the Sznurówka basin in various retention states
Obszary bezodpływowe
Stan retencji
zlewni

retencyjnoewapotranspiracyjne

chłonne

łącznie

[km2]

[%]

[km2]

[%]

[km2]

[%]

przeciętny

0,14

3

2,83

62

2,97

65

wilgotny

0,14

3

1,34

29

1,48

32

suchy

0,14

3

4,36

96

4,50

99

wzrost liczby oczek (do 186), natomiast wyraźnie zmieniła się ich funkcja hydrologiczna. Do 116 wzrosła liczba oczek uczestniczących w odpływie potamicznym,
z czego 30 oczek inicjowało cieki 1. rzędu (oczka odpływowe) (tab. 2). Przy tym
stanie retencji zlewni uległa także zmianie wielkość zbiornika rozrządu dopływu
atmosferycznego, w którym bezodpływowe pozostało tylko 32% powierzchni
omawianej zlewni (tab. 3).
W okresie bezopadowym, przy niskim stanie retencji zlewni (3 zdjęcia hydrograficzne – czerwiec, lipiec, sierpień 2008), sieć hydrograficzna w jej granicach
ulega znacznej redukcji. Brak zasilania opadowego sprawia, że retencja basenów
retencji zagłębień i rozrządu dopływu atmosferycznego maleje, co znajduje odzwierciedlenie w organizacji sieci hydrograficznej (ryc. 4). Jej podstawowym obiektem są nadal oczka. Ich liczba maleje do 136 (tab. 2). Zmienia się też ich funkcja
hydrologiczna – z oczek odpływowych i przepływowych stają się zbiornikami
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Ryc. 3. Sieć wodna zlewni Sznurówki w okresie wysokiego stanu retencji zlewni
1 – granica zlewni, 2 – oczka, 3 – obszary bezodpływowe retencyjno-ewapotranspiracyjne, 4 – obszary
bezodpływowe chłonne, 5 – cieki 1. rzędu, 6 – cieki 2. rzędu, 7 – cieki 3. rzędu, 8 - cieki 4. rzędu
Fig. 3. Hydrographic network of the Sznurówka basin in hight retention state
1 – basin, 2 – potholes, 3 – retention-evapotranspiration area without outflow, 4 – absorptive area without
outflow, 5 – 1st order streams, 6 – 2nd order streams, 7 – 3rd order streams, 8 – 4th order streams

Ryc. 4. Sieć wodna zlewni Sznurówki w okresie niskiego stanu retencji zlewni
1 – granica zlewni, 2 – oczka, 3 – obszary bezodpływowe retencyjno-ewapotranspiracyjne, 4 – obszary
bezodpływowe chłonne, 5 – cieki 1. rzędu
Fig. 4. Hydrographic network of the Sznurówka basin in low retention state
1 – basin, 2 – potholes, 3 – retention-evapotranspiration area without outflow, 4 – absorptive area
without outflow, 5 – 1st order streams
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bezodpływowymi. Jedynie 3 oczka leżące w dolnym biegu Sznurówki są przez
nią odwadniane. Zdecydowanie zanikają cieki. Ich liczba spada do 4; są to odcinki 1. rzędu o łącznej długości zaledwie 1,5 km. Ciek główny – Sznurówka, jako
ciek 1. rzędu, płynie jedynie w strefie krawędziowej wysoczyzny. Taka organizacja sieci hydrograficznej jest uwarunkowana niskim stanem retencji obu basenów,
decydujących o odpływie potamicznym. Basen retencji zagłębień w tym okresie
obejmuje 99% powierzchni zlewni, a basen rozrządu dopływu atmosferycznego –
zaledwie 1%.
Podsumowanie
Obieg wody na obszarach wysoczyzn morenowych Pojezierza Kaszubskiego
można opisać modelem kaskady ośrodków retencji zaproponowanym przez
Drwala (1982, 1994, 2003). Analiza sieci hydrograficznej zlewni Sznurówki wykazała, że jest to model dynamiczny, którego zbiorniki tworzące kaskadę zmieniają
zasięg terytorialny zależnie od stanu ich retencji.
Jak wykazała analiza zdjęć hydrograficznych, o formowaniu sieci hydrograficznej w zlewni Sznurówki decyduje ilość wody w basenie retencji zagłębień.
Wraz z wyczerpywaniem się jej zasobów basen ten rozrasta się, obejmując swoim
zasięgiem niemal całą zlewnię (99% jej powierzchni). Sieć wodna ulega redukcji,
cieki zanikają i zmienia się funkcja hydrologiczna oczek, głównie na retencyjno-ewapotranspiracyjną. Natomiast jeśli basen retencji zagłębień zaczyna magazynować wodę, jej nadmiar jest odprowadzany do kolejnego stopnia kaskady
– basenu rozrządu dopływu atmosferycznego. W granicach zlewni sieć wodna
rozbudowuje się, oczka inicjują odpływ, dzięki czemu wzrasta liczba cieków,
włączających kolejne oczka w odpływ potamiczny. Tym samym zasięg basenu
rozrządu dopływu atmosferycznego w zlewni Sznurówki rośnie (do 68% jej
powierzchni), a zasięg basenu retencji zbiorników maleje.
Można zatem wnioskować, że na wysoczyznach morenowych obszarów
pojeziernych wykształcenie sieci hydrograficznej i jej trwałość zależą od stanu
retencji obszarów bezodpływowych.
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Hydrographic network layout
in lake catchment areas at various retention levels
The main focus of the paper was on changes in the organisation of the hydrographic
network in a small basin located in the morain upland of the Kashubian Lakeland.
The basis of the work was an analysis of 18 hydrographic mappings conducted between
November 2007 and March 2009. According to a concept by Drwal (1982, 1994, 2003),
it was assumed that water circulation within moraine upland areas of the Kashubian
Lakeland can be described with a retention cascade model.
Based on the analysis of the hydrographic network, it was proved that it is a dynamic model consisting of a cascade of reservoirs of changeable area corresponding
to different retention states. The state of the hydrographic network is dependent on
the amount of water in the reservoir of the retention hollows. Following a decrease in the
retention, the reservoir is getting larger and is within the range of a basin area. The hydrographic network is reduced, streams disappear and main processes in the hollows
have mainly a retention-evapotranspiration function. Conversely, when the reservoir of
the retention hollows starts to accumulate water, water surplus is transported to the next
cascade level – to the reservoir of the atmospheric income distribution. Within the basin
boundaries, the hydrographic network is organized, hollows initiate outflow and a larger number of hollows participate in the outflow. This means that the area of the reservoir
of the atmospheric income distribution in the basin increases (up to 68% of its area), and
the area of the reservoir of the retention hollows decreases. It can be concluded that, on
the moraine upland areas of the Lakeland, the organization of the hydrographic network
and its permanence depend on the state of the retention of the areas without outflow.
Key words: hydrographic network of late glacial landscape, basin retention cascada model.
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w kształtowaniu obiektów hydrograficznych
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Zarys treści: Analizując rozmiary zarówno jednostkowych zlewni zagłębień, jak i ich
zlewni całkowitych, zauważono pewne zależności między wielkością ich powierzchni
a stałością obiektów w nich funkcjonujących oraz różnymi typami zagłębień ewapotranspiracyjnych (oczka, różnego rodzaju mokradła). Celem niniejszej pracy jest zwrócenie
uwagi na rolę całej zlewni w kształtowaniu typu jej odbiornika. Miejscem badań był
obszar endoreiczny Linia (oeL) o powierzchni ponad 60 km2, położony na Pojezierzu
Kaszubskim.
Słowa kluczowe: obszary młodoglacjalne, zagłębienia bezodpływowe, mokradła, zlewnia
jednostkowa, zlewnia endoreiczna.

Obieg wody na obszarach objętych akumulacyjną działalnością lądolodów plejstoceńskich opisuje teoria retencyjno-drenujących zbiorników odpływu (Drwal,
Hryniszak 2003). W sposób obrazowy pokazuje ją konceptualny model kaskady
ośrodków retencji. Każdy z poziomów kaskady można opisać za pomocą struktury hydrograficznej (Woźniak 2008, 2009). Elementy składające się na strukturę
hydrograficzną poszczególnych poziomów cechują się różnym stopniem szczegółowości oraz różnymi cechami hydrologicznymi, stanowiącymi o odrębności
opisywanych jednostek. Najwyższy poziom kaskady, nazwany zbiornikiem retencji zagłębień, charakteryzujący się najniższym poziomem organizacji, rozpoznany został niedawno (Woźniak 2008). Do tej pory najlepiej rozpoznano basen
rozrządu opadu atmosferycznego, który można opisać za pomocą elementarnej
struktury hydrograficznej (Drwal 1982, Drwal, Borowiak 1996, Drwal, Hryniszak
2003, Drwal, Hryniszak 2007, Fac-Beneda 2007, Fac-Beneda i in. 2003). Na elementarną strukturę hydrograficzną składają się rodzaj oraz ułożenie elementów
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typu: stałe zlewnie 3. rzędu i stałe przyrzecza (powierzchnie zasilania bezpośredniego stałego), okresowe zlewnie 3. rzędu i okresowe przyrzecza (powierzchnie
zasilania bezpośredniego okresowego), obszary bezodpływowe chłonne (powierzchnie zasilania pośredniego czynnego), obszary bezodpływowe ewapotranspiracyjne (powierzchnie zasilania pośredniego biernego) (Drwal, 1994). Struktura ta czytelna jest na mapach w skali 1:50000 i 1:25000. Wykorzystując mapy
topograficzne w skali 1:10000, zdjęcia satelitarne i szczegółowe kartowanie hydrograficzne, udało się potraktować dwa spośród wymienionych elementów
hydrograficznych – obszary bezodpływowe chłonne i ewapotranspiracyjne – jako
systemy terytorialne i na ich powierzchni wyznaczyć kolejne elementy. Podstawowymi powierzchniami, którymi posłużono się przy wyznaczaniu struktury
hydrograficznej tych systemów, były jednostkowe zlewnie zagłębień bezodpływowych. Tak wyznaczoną strukturę nazwano więc jednostkową strukturą hydrograficzną. Analizując rozmiary jednostkowych zlewni zagłębień oraz ich
zlewni całkowitych, zauważono pewne zależności między wielkością tych powierzchni a stałością obiektów w nich funkcjonujących oraz różnymi typami
zagłębień ewapotranspiracyjnych (oczka, różnego rodzaju mokradła). Celem
niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na rolę całej zlewni w kształtowaniu typu jej
odbiornika. Badanie zagłębień bezodpływowych często ogranicza się tylko do ich
odbiorników, chociaż np. Tiner z zespołem (2002), badając zagłębienia bezodpływowe w Stanach Zjednoczonych, zauważył, że nie można analizować procesów hydrologicznych ograniczając badania do pojedynczych zagłębień, ale należy brać pod uwagę całe tworzone przez nie systemy. Okazuje się bowiem, że rola
dużego obszaru bezodpływowego jest większa, niż wynikałoby to z sumowania
cech poszczególnych zagłębień. Znaczenie sposobu zagospodarowania zlewni
zagłębienia podkreślali też Hayashi i van der Kamp (2000) (różne tempo tajania
pokrywy śnieżnej w zależności od pokrycia terenu i różna ilość wody dopływającej do odbiornika po powierzchni).
Obszar badań
Miejscem badań był obszar endoreiczny Linia (oeL) (obszar endoreiczny – zbudowany z przylegających do siebie obszarów bezodpływowych, położonych
w kilku sąsiadujących ze sobą zlewniach; Woźniak 2008) o powierzchni ponad
60 km2. Zgodnie z Podziałem hydrograficznym…, (1980) południowa część
obszaru oeL należy do dorzecza Bukowiny (37,5% powierzchni obszaru), która
jest dopływem Łupawy. Pozostały, północny obszar leży w dorzeczu Łeby.
Zachodnia część należy do zlewni dwóch jej dopływów – Okalicy (15,28 km2)
i Węgorzy (6,05 km2). Wschodnia, duża część obszaru (20,5 km2, co stanowi 30,6%
całości) należy do bezpośredniej zlewni Łeby (ryc. 1). Obydwie rzeki, Łeba i Łupawa, w hierarchizacji Graveliusa są ciekami I rzędu, a ich źródła znajdują się w sąsiedztwie pomorskiego działu wodnego, który rozgranicza dorzecza północnego
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Ryc. 1. Hydrograficzne położenie obszaru endoreicznego Linia wg Podziału hydrograficznego…, (1980)
Fig. 1. Hydrographic location of the oeL – according to the Podział hydrograficzny…, (1980)

skłonu Pojezierza Pomorskiego od dorzeczy dopływów Wisły i Odry. Jest to
zgodne z tym, co przedstawiała w swych pracach Werner-Więckowska (1952),
wskazując, że duże obszary bezodpływowe są zlokalizowane w pobliżu działów
wodnych rzek IV lub niższego rzędu.
Obszar endoreiczny Linia jest traktowany w niniejszym artykule jako samodzielna jednostka hydrograficzna. Stanowi część tzw. sandru kamienickiego,
który w przeważającej części jest rozległą równiną, urozmaiconą licznymi obniżeniami pochodzenia wytopiskowego. Lokalnie deniwelacje terenu są tak znaczne (blisko 100 m), że krajobraz sprawia wrażenie morenowego. Na opisywanym
obszarze przeważają obiekty charakterystyczne dla młodoglacjalnej sieci hydrograficznej, takie jak cieki (zazwyczaj krótkie) stałe i okresowe oraz zagłębienia
terenu, których dno zajmują jeziora lub podmokłości. Zdarza się, że sąsiadują ze
sobą zagłębienia, które są całkowicie bezodpływowe (stale podmokłe lub ze stale
utrzymującym się lustrem wody) lub bezodpływowe tylko powierzchniowo
(w których woda całkowicie wsiąka). Zdarzają się też zagłębienia, w których woda występuje tylko okresowo po roztopach lub ulewnych deszczach, a przez
resztę czasu wsiąkanie przewyższa dostawę wody. W użytkowaniu powierzchni
terenu na całym badanym obszarze lasy stanowią około 34%, reszta to przede
wszystkim obszary rolnicze. Nie ma tu dużych zakładów przemysłowych ani
rozległych terenów zabudowanych. Osadnictwo stanowią niewielkie wsie.
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Metody
Główną metodą była analiza mapy topograficznej w skali 1:10000 oraz zdjęć satelitarnych. „Mapą topograficzną 1:10000” określany jest podkład, jaki uzyskano po
zeskanowaniu arkuszy map topograficznych wymienionych w spisie materiałów
kartograficznych, które osadzono w programie MapInfo. Zdjęcia satelitarne również poddano analizie przy użyciu tego programu.
Pierwszym etapem było wypreparowanie wszystkich zagłębień bezodpływowych i podzielenie ich na chłonne lub ewapotranspiracyjne. Następnie wyznaczono zlewnie jednostkowe zagłębień oraz zlewnie endoreiczne, w których są
one odbiornikami (zlewnie endoreiczne – zlewnie całkowite zagłębień bezodpływowych, które mogą być zbudowane z dowolnej liczby zlewni jednostkowych; Woźniak 2008).
Na badanym obszarze w latach 2004–2008 prowadzono systematyczne kartowania hydrograficzne, podczas których skupiono się głównie na pomiarach
retencji zagłębień (retencja zagłębień – woda gromadząca się na powierzchni
terenu w zagłębieniach bezodpływowych, bez względu na ich rozmiary; Woźniak 2008). Jako główne kryterium przy wyznaczaniu elementów jednostkowej
struktury hydrograficznej przyjęto stosunek potencjalnej retencji zagłębień (wyznaczonej z mapy topograficznej 1:10000) do rzeczywistej retencji zagłębień.
Zlewnie jednostkowe zagłębień zaklasyfikowano do 7 zbiorów w zależności od
wielkości tego ilorazu. Zgrupowania zlewni jednostkowych zagłębień, należących do tego samego zbioru, stanowią elementy jednostkowej struktury hydrograficznej. Prace przeprowadzono w odniesieniu do zagłębień położonych na
terenie poligonu badawczego o powierzchni 13 km2. Regularne obserwacje
umożliwiły wykonanie podziału zagłębień bezodpływowych na stale ewapotranspiracyjne i chłonne (podczas okresu badań) oraz zagłębienia, w których woda
pojawiała się okresowo lub epizodycznie. Na poligonie badawczym wykonano
również kartowanie flory, skupiając się na roślinach wskaźnikowych dla zbiorników wodnych i terenów podmokłych. Efektem tych prac był podział zagłębień
ewapotranspiracyjnych na: zbiorniki, torfowiska wysokie, torfowiska przejściowe
i torfowiska niskie.
Wyniki
Na mapie topograficznej badanego terenu wypreparowano ponad 2000 zagłębień
(ryc. 2). Podzielono je pod względem głębokości na 5 zbiorów (kryterium podziału stanowiło cięcie poziomicowe na mapie). Blisko 75% wszystkich zagłębień
bezodpływowych stanowią zagłębienia chłonne (tab. 1). We wszystkich przedziałach głębokości stanowią one większość. Na podkreślenie zasługuje fakt, że liczebna przewaga nad zagłębieniami ewapotranspiracyjnymi jest najwyraźniej
widoczna w zbiorze zagłębień najpłytszych, gdzie 79% zagłębień to zagłębienia
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Ryc. 2. Zagłębienia bezodpływowe chłonne i ewapotranspiracyjne w obszarze endoreicznym Linia
(na podstawie mapy topograficznej 1:10000)
1 – dział wodny oeL, 2 – zagłębienia bezodpływowe chłonne, 3 – zagłębienia bezodpływowe ewapotranspiracyjne
Fig. 2. Absorptive and evapotranspirative pot holes in the oeL – according to a topographic map
1:10000
1 – watershed of oeL, 2 – absorptive pot holes, 3 – evapotranspirative pot holes

Tab. 1. Liczba zagłębień w klasach ich głębokości
Tab. 1. Number of kettle holes by depth
Głębokość
Depth
[m]

Liczba zagłębień
Number
of kettle holes

Liczba zagłębień
Number of kettle holes
chłonnych
absorbtive

ewapotranspiracyjnych
evapotranspirative

1603

1270

333

1,26–2,5

407

227

180

2,51–3,75

74

46

28

3,76–5

30

20

10

>5m

27

16

11

0–1,25

chłonne; najwięcej zagłębień ewapotranspiracyjnych (44%), w stosunku do
chłonnych (56%), ma głębokość od 1,25 do 2,5 m.
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Zlewnie jednostkowe zagłębień bezodpływowych ewapotranspiracyjnych
są zdecydowanie większe od jednostkowych zlewni zagłębień bezodpływowych
chłonnych. Ich średnia wielkość to ponad 55 000 m2; średnia powierzchnia jednostkowych zlewni zagłębień bezodpływowych chłonnych jest blisko trzy razy
mniejsza i wynosi niecałe 20 000 m2. Podobne proporcje dla Wzniesienia Elbląskiego stwierdził Bogdanowicz (1992). Tam średnia wielkość zlewni chłonnych
była również około trzy razy mniejsza od wielkości zlewni ewapotranspiracyjnych. Na oeL wielkości jednostkowych zlewni ewapotranspiracyjnych zawierały
się w przedziale od 1402 do 1 081 473 m2, a chłonnych – od 547 do 912 272 m2. Na
Wzniesieniu Elbląskim rozmiary zlewni ewapotranspiracyjnych przyjmowały
wartości od 2800 do 2 200 000 m2, a chłonnych – od 2000 do 469 000 m2 (Bogdanowicz 1992).
Większe rozmiary zlewni jednostkowych ewapotranspiracyjnych sprawiają,
że obszary bezodpływowe ewapotranspiracyjne zajmują blisko połowę całego oeL
(31 972 532 m2), mimo że zagłębień tych jest zdecydowanie mniej. Powierzchnia
obszarów chłonnych to 32 948 932 m2; same zagłębienia tego typu stanowią aż 3/4
wszystkich zagłębień (1579 zagłębień chłonnych).
Po wykonaniu szeregu obserwacji porównano wielkości zlewni zagłębień
stałych i okresowych, znajdujących się na poligonie badawczym (ryc. 3). Zdecydowanie największe zlewnie jednostkowe mają zagłębienia, w których stale występuje woda (tab. 2). Średnia ich powierzchnia wynosi około 120 000 m2. Mniejsze rozmiary mają zlewnie zagłębień, w których woda nie występuje stale.
Średnia powierzchnia takich zlewni wynosi 87 000 m2. Najmniejsze są zlewnie
zagłębień chłonnych, w których woda nigdy w czasie obserwacji nie pojawiała
się. Ich średnia powierzchnia osiąga niewiele ponad 20 000 m2. Porównując rozmiary całych zlewni endoreicznych, można zauważyć małe różnice pomiędzy
zlewniami zagłębień stale ewapotranspiracyjnych (średnio 390 500 m2) a okresowymi (średnio 352 000 m2). Zdecydowanie najmniejsze rozmiary mają systemy
endoreiczne, w których odbiornikami są zagłębienia chłonne (średnio 34 000 m2).
Żurek (1993) zauważył, że istnieje również związek między rozmiarami
zlewni a typem torfowiska znajdującego się w dnie zagłębienia ewapotranspiracyjnego. Przeanalizowano więc rozmiary zlewni zagłębień ewapotranspiracyjnych,
w których dnie znajdują się różnego rodzaju torfowiska lub zbiorniki (tab. 3).
Na poligonie badawczym wyznaczono 6 torfowisk wysokich, 4 torfowiska niskie,
2 torfowiska przejściowe i 6 zbiorników. W tab. 3 kolumna zatytułowana „powierzchnia odbiornika” zawiera informację o powierzchni lustra wody
(w przypadku zbiorników) lub powierzchni mokradła (w pozostałych przypadkach), które odczytano z mapy topograficznej (1:10000). Średnie wielkości tych
powierzchni są zbliżone do siebie, z niewielką przewagą torfowisk niskich, na co
wpływ mają duże rozmiary mokradła 9N (ryc. 3). Największa wartość średniej
powierzchni zlewni jednostkowych charakteryzuje torfowiska niskie i jest około trzy
razy większa niż zlewni jednostkowych torfowisk wysokich i zbiorników wodnych.
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Ryc. 3. Zagłębienia bezodpływowe ewapotranspiracyjne różnego typu na poligonie badawczym
Z – zbiorniki, W – torfowiska wysokie, N – torfowiska niskie, P – torfowiska przejściowe
Fig. 3. Different types of evapotranspirative pot holes within the research area
Z – tanks, W – ombrogenic petlands, N – topogenic petlands, P – soligenic petlands

Tab. 2. Powierzchnie zlewni zagłębień ewapotranspiracyjnych z odbiornikami różnego typu,
powierzchnie tych odbiorników oraz zależności pomiędzy nimi
Tab. 2. Types of evapotranspirative catchments – their areas and the areas of their receivers

Typ
mokradła
Type
of wetland

Średnia
powierzchnia
odbiornika
Average
area
of receiver
[m2]

Średnia
powierzchnia
zlewni
jednostkowej
odbiornika
Average area
of the receiver
unit catchment
[m2]

ewapotranspiracyjne stałe

13 082

119 736

390 525

18

61

chłonne stałe

1 296

20 079

34 161

22

34

okresowe

2 207

87 026

352 393

44

342

Powierzchnia
Średnia
powierzchnia zlewni jednostkowej odbiornika
zlewni
/ powierzchnia
endoreicznej
odbiornika
Average area
of endorheic Area of receiver
unit catchment /
catchments
area of receiver
[m2]

Powierzchnia
zlewni
endoreicznej /
powierzchnia
odbiornika
Area
of endorheic
catchment /
area of receiver
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Tab. 3. Powierzchnie zbiorników, torfowisk wysokich, niskich i przejściowych oraz powierzchnie
ich zlewni
Tab. 3. Tanks, soligenic and ombrogenic petlands – their areas and the areas of their catchments

Powierzchnia
zlewni
jednostkowej
Area of unit
catchment
[m2]

Powierzchnia
zlewni
endoreicznej
Area
of endorheic
catchment
[m2]

Udział powierzchni
odbiornika
w powierzchni
zlewni
jednostkowej
Proportion of unit
catchment area
to receiver
[%]

86 940

296 800

966 300

29,3

9,0

4 166

25 060

27 403

16,6

15,2

Torfowisko wysokie

5 052

53 930

299 993

9,4

1,7

Torfowisko wysokie

21 080

104 700

381 800

20,1

5,5

Torfowisko wysokie

13 490

57 790

96 290

23,3

14,0

Torfowisko wysokie

1 947

15 270

23 690

12,8

8,2

Średnie wielkości
torfowisk wysokich

22 112

92 258

299 246

17,9

8,9

Torfowisko
przejściowe

11 570

98 560

655 199

11,7

1,8

Torfowisko
przejściowe

23 310

72 850

72 850

32,0

32,0

Średnie wielkości
torfowisk
przejściowych

17 440

85 705

363 975

21,8

16,9

Torfowisko niskie

16 370

165 200

557 900

9,9

2,9

Torfowisko niskie

54 580

898 000

2 734 000

6,1

2,0

Typ odbiornika
w zagłębieniach
ewapotranspiracyjnych
Type of
evapotranspirative
hole receiver

Powierzchnia
odbiornika
Area
of receiver
[m2]

Torfowisko wysokie
Torfowisko wysokie

Udział
powierzchni
odbiornika
w powierzchni
zlewni
Proportion
of catchment area
to receiver
[%]

Torfowisko niskie

9 267

78 750

115 200

11,8

8,0

Torfowisko niskie

13 160

244 400

406 988

5,4

3,2

Średnie wielkości
torfowisk niskich

23 344

346 587

953 522

8,3

4,1

Zbiornik

1 054

13 530

469 348

7,8

0,2

Zbiornik

8 127

277 400

992 255

2,9

0,8

Zbiornik

14 370

175 000

411 337

8,2

3,5

Zbiornik

4 202

44 400

44 400

9,5

9,5

Zbiornik

1 633

15 630

20 511

10,4

8,0

Zbiornik

75 000

162 200

643 982

46,2

11,6

Średnie wielkości
zbiorników

17 398

114 693

430 305

14,2

5,6

Największe powierzchnie systemów endoreicznych również należą do tych systemów, w których odbiornikiem jest torfowisko niskie. Widać też różnicę między
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zlewniami endoreicznymi zbiorników a zlewniami endoreicznymi torfowisk
wysokich – te pierwsze są większe o około połowę. Badając różnego rodzaju torfowiska oraz ich zlewnie, Żurek (1993, s. 87) zauważył: „Zlewnie torfowisk
ombrogenicznych są niewielkie, gdyż udział powierzchni torfowiska w powierzchni całej zlewni waha się od 41 do 63%, w topogenicznych torfowiskach
przejściowych zaś od 27 do 47%, a w torfowiskach niskich od 3 do 22%”. Torfowiska prezentowane w tab. 3 nie wykazują aż tak dużych różnic, jest jednak zachowana zależność, że udział powierzchni torfowisk wysokich w powierzchni
zlewni jednostkowych jest wyraźnie większy niż w przypadku torfowisk niskich.
Wnioski
Główną przeszkodą, utrudniającą rozpoznanie jednostkowej struktury hydrograficznej obszarów endoreicznych, wydawała się być do tej pory olbrzymia czasowa zmienność obiektów hydrograficznych. Dopiero gdy uznano tę cechę za atrybut odróżniający w modelu formowania odpływu najwyższy poziom od
niższych poziomów, obejmujących większe jednostki (Woźniak 2009), struktura
jednostkowa stała się czytelna. Za główne kryterium wyznaczania elementów
hydrograficznych na tym poziomie przyjęto wielkość retencji zagłębień. Prace
wykonane na oeL wykazują, że główną cechą kształtującą wielkość retencji zagłębień jest rzeźba terenu (Woźniak 2008). Kontynuacja badań, których pierwsze
wyniki przedstawiono w artykule, wskazuje, że zmienność czasowa obiektów
hydrograficznych oraz wielkość retencji zagłębienia są ściśle związane z wielkością zlewni jednostkowej oraz całkowitej tych obiektów.
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The role of hydrographical unit structure
in hydrographical objects shaping
The purpose of this article is to highlight the role of the whole catchment area in the
shaping of the receiver type. The research area is the endorheic area Linia (oeL) (endorheic area – consists of areas adjacent to each other without outflow, located in several
adjacent sub-basins, Wozniak, 2008), The size of that area is more than 60 km2 (fig. 1).
According to the topographic map (fig. 2) there are about 2000 potholes at the oeL. Absorptive kettle holes are about 75% of them (tab. 1). Evapotranspirative kettle hole unit
catchments are much larger than unit catchments of absorptive holes. The result is that
the proportion of the surface of evapotranspirative and absorptive areas is similar. I have
compared the size of stable and periodic hole catchments (fig. 3). Permanent evapotranspirative hole unit catchments are much larger than the catchments of hole without
water on their surface (tab. 2). The size of evapotranspiraive catchment hollows in the
bottom of which there are different types of peatlands or tanks are analyzed (tab. 3).
Topogenic wetlands have the largest unit catchments as well as endorheic catchments.
Key words: late glacial area, pot holes, wetlands, unit catchment, endorheic catchment.

Rola mokradła pojeziornego w zasilaniu rzeki
(Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie)
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Zarys treści: Na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim obszary wodno-torfowiskowe spełniają istotną rolę w utrzymaniu trwałości hydrologicznej cieków. Specyficznymi stosunkami wodnymi charakteryzują się zwłaszcza zlewnie pojeziorne, w których znaczne
przestrzenie zajęte są przez tereny podmokłe (torfowiska, gytiowiska). Przykładem takiego obszaru jest okresowo przepływowa zlewnia mokradła Lejno, w obrębie której
w 2004 r. przeprowadzono szczegółowe badania hydrologiczne. Wykazały one, że
w okresie długotrwałej suszy atmosferycznej obszary retencji przejściowej były jedynym
źródłem wody dla środkowego Bobryka, przepływającego przez omawiany teren. Zasilanie rzeki odbywało się przede wszystkim przez wody odpływające z misy osuszonego
jeziora, wypełnionej miąższymi osadami organicznymi.
Słowa kluczowe: torfowisko, mokradło, zlewnia pojeziorna, retencja przejściowa.

Obszar badań
Podmokłe obszary położone pomiędzy Orzechowem Starym i Lejnem (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie) stanowią bardzo interesującą przestrzeń do badań
z zakresu paludologii, a przede wszystkim hydrologii. Występujące tu torfowiska
i gytiowiska różnych typów, otoczone piaszczystymi pagórkami, wchodzą w obręb
okresowo przepływowej zlewni mokradła Lejno (ryc. 1). Szczegółowe badania
terenowe, prowadzone w latach 2004–2006, udokumentowały dominujący udział
gytii w osadach wypełniających misę pojezierną (Mięsiak i in. 2005).
Badana zlewnia, o powierzchni 495 ha, zajmuje brzeżną część głęboko wciętej pradoliny Piwonii. Strukturalne obniżenie Lejna wypełnione zostało różnorodnymi genetycznie osadami organicznymi oraz nanosami mineralnymi w postaci piasków, mułków i iłów (Burczyński, Wojtanowicz 1981, Bałaga i in. 1993).
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Ryc. 1. Zlewnia mokradła Lejno na tle podziału hydrograficznego (wg Podziału hydrograficznego
Polski 1980, 2006)
1 – dział wodny II rzędu, 2 – dział wodny III rzędu, 3 – dział wodny IV rzędu, 4 – dział wodny V rzędu,
5 – dział niepewny, 6 – brama wodna, 7 – syfon, 8 – rzeki, 9 – zlewnia mokradła Lejno, 10 – jeziora i zbiorniki wodne, 11 – miejscowość
Fig. 1. Swamp Lejno catchment in hydrological division
1 – 2nd order water divide, 2 – 3rd order water divide, 3 – 4thorder water divide, 4 – 5th order water
divide, 5 – possible course of water divide, 6 – water gate, 7 – siphon, 8 – rivers, 9 – Swamp Lejno
catchment, 10 – lakes and reservoirs, 11 – village

Obszar zlewni tworzą prawie płaskie równiny holoceńskiej i plejstoceńskiej akumulacji wodnej, urozmaicone na obrzeżach pylasto-piaszczystymi wyniesieniami, stanowiącymi strefę działu wodnego. Największe deniwelacje, występujące
we wschodniej części omawianego obszaru, osiągają 7,5 m.
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Do drugiej połowy XIX w. na omawianym obszarze istniało Jezioro Wielkie,
będące piątym pod względem wielkości (pow. ok. 134,5 ha) zbiornikiem wodnym Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Znajdowało się ono w ostatniej fazie
ewolucji i charakteryzowało niewielką głębokością (maksymalnie ok. 1,5 m).
W 1861 r. podjęto próbę osuszenia jeziora i zamiany jego obszaru na łąki użytkowane rolniczo (Rostworowski 1882). Projekt wykonano jednak częściowo, gdyż
silnie uwodnionych osadów gytii nie udało się zdrenować. W południowowschodniej części pozostał fragment epizodycznie pojawiającego się zbiornika,
nazwanego ze względu na niewielkie rozmiary Kahiżą (Kałużą).
Współcześnie w centralnej części zlewni mokradła Lejno zlokalizowane jest
gytiowisko, przechodzące w torfowisko typu przejściowego i sąsiadujące z nim
od zachodu torfowisko typu niskiego (ryc. 2). Obszary retencji pośredniej zajmują
48% powierzchni całego badanego terenu. Pomimo licznych prób osuszenia
w dalszym ciągu charakteryzuje się ono bardzo silnym uwilgotnieniem. Szczególnie dużym uwodnieniem osadów organicznych odznaczają się trzęsawiska
zlokalizowane we wschodniej części zlewni, okresowe jezioro Kahiża oraz wtórnie udowodniony północno-zachodni fragment masywu bagiennego (u zbiegu
głównych rowów odwadniających i Bobryka). Analiza archiwalnych map tego
terenu wykazała, że w ciągu ostatnich 30 lat łączna długość kanałów uległa ponaddwukrotnemu zmniejszeniu. Intensywna sukcesja roślinności krzewiastej
jednoznacznie wskazuje zaś na obniżenie się zwierciadła wód podziemnych.
W strukturze użytkowania ziemi dominującymi elementami są łąki z pastwiskami (35%), lasy oraz grunty orne (po 23%).
Badany obszar jest obecnie zlewnią okresowo przepływową (ryc. 2). Bobryk,
prawy dopływ Tyśmienicy, jest sztucznym kanałem o charakterze odwadniającym. Jego prostoliniowe koryto przecina utwory organiczne w centralnej części
mokradła Lejno. Sieć rowów melioracyjnych (łączna długość 18,44 km) w omawianej zlewni ma charakter głównie odwadniający. Większość z nich od połowy
lat osiemdziesiątych XX w. nie jest konserwowana i tylko nieliczne (wykorzystywane do celów rolniczych) znajdują się w lepszym stanie technicznym oraz funkcjonują zgodnie z przeznaczeniem. W porównaniu z 1984 r. ich łączna długość
zmalała o 2,53 km (12%). Zanikanie i wypłycanie rowów może wynikać m.in.
z nierównomiernego obniżania się powierzchni mokradeł, będącego skutkiem
zróżnicowanej mineralizacji i miąższości tworzących je osadów. W obrębie niektórych kanałów zaszła także zmiana kierunku ich spadku, co spowodowało
zakończenie pełnienia przez nie funkcji odwadniającej – zakończeniu uległ tzw.
cykl melioracyjny (Okruszko 1968). W okresie letnim wodą wypełnione są jedynie rowy usytuowane w południowej i zachodniej części zlewni. W całym systemie melioracyjnym zlewni Bobryk pełni nadrzędną rolę recypienta wód odpływających z torfowiska.

Ryc. 2. Obieg wody (A) i struktura zlewni mokradła Lejno (wg Mięsiak i in. 2005, uzupełnione)
1 – obszary hydrogeniczne retencjonujące wodę, 2 – kierunek przepływu wód powierzchniowych, 3 – główne kierunki drenażu masywu bagiennego, 4 – miejsce
pomiaru przepływu, 5 – okresowe jezioro, 6 – trzęsawiska, 7 – mokradła, 8 – łąki, 9 – zakrzaczenia, 10 – lasy, 11 – grunty rolne, 12 – torfianki z wodą, 13 – rowy melioracyjne, 14 – drogi, 15 – zabudowa
Fig. 2. Water circulation (A) and land usage (B) in Swamp Lejno catchment (according to Mięsiak et al 2005, supplemented)
1 – hydrogenic water-retaining areas, 2 – direction of surface-water flow, 3 – main direction of swamp massif drainage, 4 – place of stream gauging,
5 – temporary lake, 6 – quaking bogs, 7 – swamps, 8 – meadows, 9 – shrubs, 10 – forests, 11 – arable lands, 12 – peat hollows, 13 – drainage ditches,
14 – roads, 15 – built-up areas
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Cel i metody badań
Celem badań było określenie roli mokradła pojeziernego w utrzymaniu trwałości
hydrologicznej rzeki.
Charakterystykę sytuacji hydrologicznej oparto na pomiarach hydrometrycznych oraz danych meteorologicznych z posterunku obserwacyjnego Zakładu Hydrografii w Zienkach, zlokalizowanego 10 km na wschód od badanego
obszaru. Dane te zweryfikowano informacjami pochodzącymi ze stacji IMGW we
Włodawie.
Pomiary hydrometryczne Bobryka wykonywano w roku hydrologicznym
2004 w 2 punktach obserwacyjnych – na dopływie i odpływie z torfowiska (ryc. 2).
Badania wód powierzchniowych swoim zasięgiem objęły również pomiary przepływu na doprowadzalniku wody ze zlewni jeziora Zagłębocze do mokradła
Lejno.
W celu określenia stanu retencji podziemnej przeprowadzono szereg pomiarów infiltracji, umożliwiających wyznaczenie odpływu podziemnego (Paivanen 1973, Chason, Siegel 1986). W obliczeniach posłużono się metodą wydzieleń
litologicznych (Bieniaszewska 1973). Ze względu na znaczne zróżnicowanie
utworów powierzchniowych, zdecydowano się na zmodyfikowanie metody wydzieleń litologicznych poprzez opracowanie własnych klas infiltracyjnych, opartych na bezpośrednich pomiarach infiltracji i badaniach hydrogeologicznych.
Rezultaty badań
Zasoby wodne zlewni mokradła Lejno, charakteryzowane średnim rocznym odpływem jednostkowym, w suchym 2004 r., kształtowały się na poziomie 3,85
dm3⋅s–1⋅km–2 (półrocze zimowe 5,94, letnie 1,79). Na tle średniego odpływu jednostkowego z Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, 3,88 dm3⋅s–1⋅km–2 (Michalczyk i in., 2002), uzyskane wartości są zatem znaczne. W okresie od maja do
grudnia środkowy Bobryk nie zasilał badanej zlewni, lecz jedynie ją drenował.
Było to spowodowane przede wszystkim suszą atmosferyczną oraz zamknięciem
zastawki w celu zatrzymania wody na łąkach w górnej części zlewni Bobryka.
W tym okresie na doprowadzalniku z jeziora Zagłębocze zaznaczył się brak wody (w miesiącach sierpień–wrzesień). Przez cały rok przepływ rejestrowany był
natomiast na odpływie Bobryka ze zlewni Lejna. Średni roczny przepływ wyniósł
tu 19,1 dm3⋅s–1 (półrocze zimowe 29,4, letnie 8,8) (ryc. 3). Comiesięczne pomiary
położenia zwierciadła wody podziemnej w obrębie masywu pojeziornego wykazały, że jest ono nachylone w kierunku północno-zachodnim.
Roczna suma opadów w okresie badań osiągnęła 441 mm, co stanowiło jedynie 75% średniej wartości dla tego regionu W ciągu roku zanotowano aż 214 dni
bezdeszczowych oraz wyjątkową symetrię rozkładu opadu w półroczu zimowym i letnim. Wartości parowania rzeczywistego, obliczone na podstawie danych
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Ryc. 3. Codzienne przepływy Bobryka na tle opadów i temperatury w roku hydrologicznym 2004
Fig. 3. Daily changes in Bobryk streamflow versus participation and temperature background
in 2004 hydrological year

ze stacji Zienki, wykazały w półroczu letnim tendencję malejącą. Względnie niskie opady przy stosunkowo dużych wartościach parowania wpłynęły na rozwój
suszy hydrologicznej.
Analizując szczegółowo półrocze zimowe można zauważyć, że zasilanie
Bobryka odbywało się w rytmach pojawiających się odwilży śródzimowych
i opadów deszczu, uruchamiających intensywne tajanie pokrywy śnieżnej. Przepływy wzrastały natychmiast po przejściu temperatury powietrza do wartości
dodatnich. W okresach, w których obserwowano zamarzanie powierzchniowych
warstw osadów organicznych lub rejestrowano opady w postaci śniegu, bezpośrednie zasilanie było niemożliwe.
W okresie letnim zasilanie omawianego cieku kształtowało się na względnie
wyrównanym, niskim poziomie. Jedynie w lipcu zaobserwowano natychmiastową reakcję wzrostu przepływu w cieku na intensywny opad deszczu. Należy
podkreślić, że w tej części roku zaznaczył się brak wody w górnym Bobryku.
W obieg wody włączony był dopiero środkowy Bobryk.
Ciek Bobryk oraz pozostałe rowy osuszeniowe, zlokalizowane na obrzeżach
masywu bagiennego, wcięte są w obrębie torfowiska na głębokość 1,5–2,0 m.
Można zatem przyjąć, że są one w stanie drenować zasoby wodne zlokalizowane
w powierzchniowych warstwach torfowiska w niewielkiej odległości (50 m).
Świadczy o tym rejestrowane w trakcie dokumentacji hydrogeologicznej położenie zwierciadła wody w osadach organicznych.
Bezpośrednie czynniki klimatyczne, tzn. opad atmosferyczny i parowanie
terenowe, odpowiadają za zmiany wartości odpływu i jego rozkład w czasie
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(Byczkowski 1999). Jednakże w przypadku niewielkiego obszaru zlewni mokradła Lejno, decydujące znaczenie na kształtowanie się odpływu mają lokalne
czynniki fizycznogeograficzne, tzn. obszary leśne i bagna. Obrzeża pramisy jeziora tworzą znaczne powierzchnie zbiorowisk leśnych, odznaczających się dość
szybką sukcesją w obrębie torfowiska. Stanowią one istotny czynnik regulujący
odpływ z obszaru retencji pośredniej i wpływają bezpośrednio na opóźnienie
wiosennych roztopów (redukują również wezbrania opadowe).
Badania infiltrującej wody wykazały, że pomimo faktu, iż torfy i namuły
stanowią największą powierzchnię w zlewni (50%), mogą one zatrzymać najmniejszą ilość opadów (53 741 m3). Łączna objętość infiltrującej wody w 2004 r. na
obszarze zlewni wyniosła 248 740 m3 (wskaźnik odpływu 51 mm). W porównaniu z wynikami metody zaproponowanej przez Bieniaszewską (1973), objętość
infiltrującej wody w badanym roku hydrologicznym, wyliczona według własnej,
zmodyfikowanej metody, była o około 10% mniejsza i wyniosła 224 168 m3. Obliczony na jej podstawie wskaźnik odpływu podziemnego kształtował się na poziomie 46 mm. W celu porównania otrzymanych wyników, umożliwiających
rozdzielenie odpływu całkowitego na spływ i odpływ podziemny, zastosowano
dodatkowo metodę graficzną rozdzielenia hydrogramu codziennych przepływów. W ten sposób zasilanie gruntowe określono na 50% odpływu całkowitego,
co wyraża się wskaźnikiem 57 mm.
Określenie pojemności wodnej jest jedną z głównych charakterystyk właściwości wodnych obszarów podmokłych (Stolarska 1962, Ingram 1983). Jednakże ze względu na tworzące je różnorodne osady organiczne, czynnik ten odznacza się dość dużą zmiennością, zarówno w czasie, jak i przestrzeni.
Badania stanu retencji przejściowej umożliwiły ocenę ilości wody zgromadzonej w badanej zlewni. Za podstawę przyjęto dane określające wodność utworów organicznych na 75–90% całkowitej objętości (Pietrucień 1993, Ilnicki 2004).
Z tego też względu zasoby wodne badanego masywu torfowiska wyznaczono na
około 2500 tys. m3. Wartość ta obrazuje jedynie potencjalną ilość wody, która może być zatrzymana w warunkach całkowitego wypełnienia wodą osadów organicznych. Rzeczywista jej objętość jest znacznie niższa oraz zależy przede
wszystkim od dynamiki zwierciadła wody i stopnia rozłożenia części roślinnych.
Szacuje się, że jedynie około 5% tej wartości (125 tys. m3) może brać czynny
udział w obiegu wody. Uzyskane wyniki świadczą zatem o dość pokaźnych ilościach alimentowanej wody w badanej zlewni, czyli o dużej pojemności retencyjnej osadów organicznych.
Woda zretencjonowana w masywie bagiennym gwarantuje trwałe funkcjonowanie rzeki Bobryk w jej środkowym biegu, nawet w okresach głębokiej suszy
atmosferycznej. Pomimo wielokrotnych prób osuszenia, obszar ten nadal pełni
ważną funkcję hydrologiczną. Pozostał on specyficznym obszarem alimentacji
wód.
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The role of wetlands in river feeding
(Łęczna-Włodawa Lake District)
Wetlands in the Łęczna-Włodawa Lake District play an extremely important role in
maintaining the hydrological permanence of streams. In particular, lake catchments,
where considerable spaces are built by wetlands (bogs, gyttja areas), determine specific
water conditions. The Lejno Swamp catchment is an example of such area, where hydrological studies were carried out in 2004 (fig. 1). Based on the results of the research, it can
be assumed that the middle Bobryk River is mainly fed by direct outflow from the
drained lake basin which is filled with organic deposits (fig. 2). During atmospheric
drought, these hydrogenic water-retaining areas were the only water source for the Bobryk (fig. 3).
Key words: bog, swamp, wetland, post-lake catchment, water-retaining.

Zróżnicowanie morfometryczne i hydrochemiczne
zagłębień bezodpływowych ewapotranspiracyjnych
w dorzeczu Parsęty
Maciej Major
Uniwersytet A. Mickiewicza, Instytut Geoekologii i Geoinformacji,
ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
tygodnik@amu.edu.pl

Zarys treści: Problemem pracy jest rozpoznanie zróżnicowania morfometrycznego zagłębień bezodpływowych oraz ukazanie zmienności obiegu wody w zlewniach zagłębień bezodpływowych ewapotranspiracyjnych w różnych warunkach morfolitologicznych Pomorza Zachodniego. Poziomy wysoczyznowe północnego skłonu Pomorza charakteryzują się zmiennością litofacjalną, która wykazuje prawidłowość polegającą na
tym, że wyższe poziomy budują spiaszczone osady ablacyjne, natomiast niższe – ilaste
gliny morenowe. Takie zróżnicowanie litofacjalne warunkuje różne tempo obiegu wody
w zlewniach zagłębień bezodpływowych. W południowej części dorzecza Parsęty może
sprzyjać szybszej reakcji na opad atmosferyczny, przyspieszać tempo krążenia wód oraz
przyczyniać się do szybszej infiltracji i odpływowi z obniżeń, a im dalej na północ, tym
bardziej może spowalniać krążenie, sprzyjać retencji i hamować odpływ podziemny.
Najwięcej zagłębień bezodpływowych występuje w południowej części dorzecza Parsęty, charakteryzującej się dużym rytmem rzeźby, na obszarze garbu pojeziernego i VII
poziomu wysoczyznowego. W kierunku północnym wraz układem kolejnych poziomów wysoczyznowych liczba zagłębień bezodpływowych maleje. Typy hydrogeochemiczne wód podziemnych są proste, dwu- lub trójskładnikowe, a wód powierzchniowych mają bardziej rozbudowane szeregi i w dwóch przypadkach są pięcioskładnikowe.
Słowa kluczowe: zagłębienia bezodpływowe ewapotranspiracyjne, zmienność litofacjalna,
poziomy wysoczyznowe, parametry morfometryczne, typ hydrogeochemiczny.

Jednym z podstawowych czynników kształtujących cykl hydrologiczny terenów
młodoglacjalnych jest zjawisko bezodpływowości. Precyzyjne określenie roli, jaką
odgrywa bezodpływowość w hydrologii i geomorfologii terenów młodoglacjalnych, jest możliwe tylko na drodze szczegółowych badań (Drwal 1974).
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Występowanie zagłębień bezodpływowych wywiera duży wpływ na
współczesny charakter obiegu wody w dorzeczu, stwarzając szczególne warunki
krążenia (Kowalska 1970, 1971). Zróżnicowanie litofacjalne w obrębie północnego
skłonu Pomorza warunkuje różne tempo obiegu wody w zlewniach zagłębień
bezodpływowych zlokalizowanych w różnych częściach Pomorza Zachodniego.
Oprócz badań o charakterze jakościowym, niezbędne są badania ilościowe.
Podstawowym problemem pracy jest rozpoznanie zróżnicowania morfometrycznego zagłębień bezodpływowych oraz ukazanie zmienności obiegu wody
w zlewniach zagłębień bezodpływowych ewapotranspiracyjnych w różnych warunkach morfolitologicznych Pomorza Zachodniego.
Obszar badań
Pomorze składa się z trzech morfologicznych subjednostek o przebiegu równoleżnikowym: nizin nadmorskich, garbu pojeziernego, strefy pól i szlaków sandrowych (Karczewski 1988). Garb pojezierny tworzy strefa marginalna fazy pomorskiej zlodowacenia Vistulian. Opada na północ w kierunku Bałtyku szeregiem siedmiu morenowych poziomów wysoczyznowych, stanowiąc pas nizin
nadmorskich. Według Karczewskiego (1988), wysokości poziomów wahają się od
5 do 180 m n.p.m. Powierzchnie poziomów osiągają większe wysokości na
wschodzie niż na zachodzie.
Poziomy te charakteryzują się zmiennością litofacjalną, która wykazuje
prawidłowość polegającą na tym, że wyższe poziomy budują spiaszczone osady
ablacyjne, natomiast niższe – słabo przepuszczalne ilaste gliny morenowe. Takie
zróżnicowanie warunkuje różne tempo obiegu wody w zlewniach zagłębień bezodpływowych zlokalizowanych w różnych częściach Pomorza Zachodniego.
Badania terenowe zaplanowano na obszarze zamkniętej jednostki hydrograficznej, jaką jest dorzecze Parsęty. W rzeźbie analizowanego obszaru wyraźnie
zaznaczają się wymienione poziomy wysoczyznowe. Na podstawie szczegółowych analiz kartograficznych oraz rozpoznania terenowego wybrano do badań
stacjonarnych 6 zlewni zagłębień bezodpływowych ewapotranspiracyjnych. Poszczególnym stanowiskom pomiarowym nadano nazwy pochodzące od pobliskich miejscowości. Trzy stanowiska (Przeradź, Sławno i Krągłe) zlokalizowane
są w strefie garbu pojeziernego, charakteryzującego się dużym rytmem (energią)
rzeźby, natomiast pozostałe trzy (Sadkowo, Gruszewo i Rogowo) znajdują się
w granicach, odpowiednio, VI, V i IV poziomu wysoczyznowego (ryc. 1). Na
stanowisku Przeradź prowadzono regularne pomiary w latach hydrologicznych
1999–2001 oraz od 2005 r. (Major 2003a, b, 2005a, b, c, 2008). Z kolei w pozostałych zlewniach badania rozpoczęto w listopadzie 2008 r.
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Ryc. 1. Dorzecze Parsęty z wybranymi do badań zlewniami zagłębień bezodpływowych ewapotranspiracyjnych
Fig. 1. Parsęta catchment with the catchments of closed evapotranspiration basins selected for study

Założenia metodologiczne
Zgodnie z koncepcją funkcjonowania geoekosystemów, opartą na ogólnej teorii systemów Bertallanffy’ego (1932, 1984), zagłębienia bezodpływowe wraz z ich zlewniami można uznać za jednostki przestrzenne o różnej wielkości, które reprezentują
różne typy krajobrazów, i należy definiować je jako systemy terytorialne. Metodologia badań systemu potwierdzona została pracami amerykańskimi (Chorley 1962,
Chorley, Kennedy 1971) oraz polskimi (Kostrzewski 1986, 1993a, b, c, 1995).
Systemowe podejście do postawionego problemu ma na celu poznanie relacji zachodzących w układzie pionowym: atmosfera – wody powierzchniowe –
wody gruntowe obszarów bezodpływowych, oraz poziomym: od lokalnych stref
wododziałowych, wokół obszarów nie posiadających odpływu powierzchniowego
wód, do dna zagłębień bezodpływowych, poprzez poznanie sposobów krążenia
wody w poszczególnych subsystemach zlewni.
Podstawowym założeniem metodologicznym przyjętym przy realizacji pracy
była koncepcja wydzielenia dwu typów obszarów powierzchniowo różniących
się między sobą sposobem krążenia wody (Drwal 1975, 1982, Drwal, Hryniszak
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2003) – bezodpływowych chłonnych oraz bezodpływowych ewapotranspiracyjnych. Te drugie są przedmiotem szczegółowych badań terenowych.
Metodyka badań
Metodyka badań podporządkowana została problemowi pracy i nawiązuje do
ogólnie stosowanych rozwiązań i standardów pomiarowych stosowanych w badaniu współczesnych geoekosystemów (m.in. w dorzeczu Parsęty), co pozwala
na porównywanie otrzymanych wyników z pochodzącymi z innych obszarów.
W wypadku prac kameralnych materiał dokumentacyjny stanowiły podkłady topograficzne w skali 1:10000. Podstawową metodą badawczą była analiza
map topograficznych i obróbka statystyczna zebranego materiału.
Badania terenowe objęły monitoring meteorologiczny na terenie Stacji Geoekologicznej w Storkowie, monitoring hydrologiczny związany z rejestracją
ciągłą stanów wód powierzchniowych i podziemnych w zlewniach zagłębień
bezodpływowych ewapotranspiracyjnych, co będzie przedmiotem kolejnych
publikacji, oraz kartowania hydrochemiczne wybranych oczek wodnych.
Rejestracja stanów wód powierzchniowych w dnach zagłębień oraz wód
podziemnych w piezometrach zlokalizowanych po przeciwnych stronach oczek
odbywa się z wykorzystaniem elektronicznych czujników (dipperów) firmy
SEBA (ryc. 2). Jest to zapis ciągły z częstotliwością 3 razy na dobę. Dippery zainstalowane w dnach zagłębień działają na zasadzie limnigrafów, rejestrując stany
wód powierzchniowych, natomiast gdy woda w oczkach zanika, działają na zasadzie piezometrów. Taki system oprzyrządowania funkcjonuje na stanowiskach
Sławno, Sadkowo, Gruszewo i Rogowo. W zlewni Krągłe jest zainstalowany tylko
1 piezometr bez sprzętu elektronicznego i przeprowadzane są kartowania hydrochemiczne. Z kolei w zlewni Przeradź pomiary wykonuje się w sieci 6 piezometrów wzdłuż osi W-E oraz w dnie zagłębienia (Major 2003b, 2005a, b). W 4 piezometrach zainstalowano elektroniczne czujniki, w dwóch w dnie zagłębienia,
a w dwóch w połowie stoków po przeciwnych stronach zlewni.

Ryc. 2. Schemat oprzyrządowania zlewni Sławno, Sadkowo, Gruszewo i Rogowo
P – piezometry, L – limnigrafy
Fig. 2. Schematic of instruments installed in the Sławno, Sadkowo, Gruszewo and Rogowo catchments
P – piezometers, L – limnigraphs
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Analizy laboratoryjne dotyczyły głównie oznaczeń stężeń jonów w wodach
powierzchniowych i podziemnych, przy wykorzystaniu metod analitycznych
zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami. Metody te powszechnie stosowane są w badaniu współczesnych geoekosystemów.
Typy hydrogeochemiczne wód ustalono metodą Szczukariewa. Typ wody
wydzielono na podstawie zawartości siedmiu podstawowych jonów: Ca2+, Mg2+,
Na+, K+, HCO3ˉ, SO42‒, Clˉ oraz trzech dodatkowych: NH4+, NO3ˉ, PO43‒, jeśli ich
zawartość w wodzie była większa niż 20% meq [mval] w stosunku do sumy
anionów lub kationów (Macioszczyk 1987).
Prezentowane wyniki właściwości fizyczno-chemicznych wód powierzchniowych i podziemnych pochodzą z kartowania hydrochemicznego przeprowadzonego w listopadzie 2008 r., czyli na początku roku hydrologicznego. Jedynie
dane dotyczące oczka Przeradź pochodzą z maja 2008, czyli ostatniego miesiąca,
w którym wystąpiła woda w zagłębieniu (tab. 1). Jest to oczko okresowe,
w którym woda pojawia się zwykle w miesiącach wiosennych po roztopach; typ
hydrogeochemiczny wody dla tego stanowiska wyznaczono na podstawie danych pochodzących z całego roku hydrologicznego 2008.
Zmienność litofacjalna poziomów wysoczyznowych
Zdaniem Karczewskiego (1988), na poziomach VII i VI dominują osady piaszczysto-kamieniste glin ablacyjnych (70–80% powierzchni poziomu). Na poziomie V
zaznacza się równowaga między spiaszczonymi osadami ablacyjnymi a glinami
morenowymi. Z kolei poziom IV charakteryzuje się największym udziałem glin
morenowych w zajmowanej powierzchni (do 75%). Poziomy III, II, I to większy
udział glin morenowych (od 50 do 60% powierzchni) niż spiaszczonych glin
ablacyjnych.
Zróżnicowanie morfometryczne
W granicach dorzecza Parsęty wydzielono kilka obszarów testowych na poszczególnych poziomach wysoczyznowych, w których przeprowadzono szczegółowe
analizy na podstawie podkładów topograficznych. Na analizowanym obszarze
wydzielono w sumie ponad 2000 zagłębień bezodpływowych, z czego ponad
1430 (69,5%) są to zagłębienia bezodpływowe ewapotranspiracyjne, a pozostałą
część, 630 (30,5%), stanowią zagłębienie bezodpływowe chłonne. Tylko w zlewni
górnej Parsęty wydzielono 357 form nie posiadających powierzchniowego odpływu wód. Zagłębień bezodpływowych chłonnych na obszarze zlewni górnej
Parsęty jest 180, a zagłębień bezodpływowych ewapotranspiracyjnych 177 (Major
1999). Pozostałe około 1700 zagłębień przypada na inne wybrane obszary testowe
dorzecza Parsęty.

Tab. 1. Odczyn i przewodność elektrolityczna właściwa wód powierzchniowych i podziemnych w wybranych zlewniach zagłębień bezodpływowych
Tab. 1. Reaction and specific electrolytic conductivity of surface water and groundwater in selected catchments of closed basins
Parametr
pH [–]
SEC

[μS⋅cm−1]

Przeradź

Sławno

Krągłe

Sadkowo

Gruszewo

Rogowo

oczko

P1

P2

oczko

P7

P8

oczko

P11

oczko

P12

P13

oczko

P14

P15

oczko

P9

P10

6,18

6,0

6,67

6,41

7,12

6,78

7,1

7,27

6,02

6,32

6,48

6,83

5,74

6,92

6,4

6,25

6,78

111,2

371

241

249

523

415

237

453

50,3

165,6

189

91,0

203

580

126,6

64,2

281
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Dla wszystkich wydzielonych zagłębień bezodpływowych obliczono cztery
parametry: długość, szerokość, głębokość i rzędną dna, oraz dwie miary stosunkowe: wskaźnik wydłużenia i wskaźnik przegłębienia. W wypadku niektórych
zagłębień bezodpływowych ewapotranspiracyjnych wydzielono również ich
zlewnie topograficzne, dla których także obliczono wymienione wyżej parametry
i wskaźniki.
Największy odsetek zagłębień bezodpływowych występuje w południowej
części dorzecza Parsęty, charakteryzującej się dużym rytmem rzeźby. Jest to obszar
garbu pojeziernego i VII poziomu wysoczyznowego. Idąc dalej w kierunku północnym, wraz układem kolejnych poziomów wysoczyznowych widać wyraźnie,
że liczba zagłębień bezodpływowych maleje.
Biorąc pod uwagę tylko trzy obszary testowe: zlewnię górnej Parsęty, teren
graniczący z tą zlewnią oraz środkową część dorzecza Parsęty, zauważa się różnice w liczebności zlewni bezodpływowych (357, 351, 329), w powierzchniach
(7,12, 6,15, 10,94 km2) oraz wartościach poszczególnych parametrów morfometrycznych. Jednak nie są to różnice bardzo duże, rząd wielkości pozostaje na tym
samym poziomie. Zagłębienia bezodpływowe najliczniej występują w zlewni
górnej Parsęty, a najmniej – w środkowej części dorzecza Parsęty. Zlewnie bez
powierzchniowego odpływu wód największy odsetek powierzchni zajmują
w środkowej części dorzecza Parsęty, a najmniejszy – na obszarze graniczącym ze
zlewnią górnej Parsęty (Major 2008).
Do badań stacjonarnych na obszarze dorzecza Parsęty wybrano sześć zlewni
zagłębień bezodpływowych ewapotranspiracyjnych, które uznano za reprezentatywne dla danego terenu według kryterium morfometrycznego, hydrologicznego,
litologicznego i struktury użytkowania terenu. Stanowisko Przeradź zlokalizowane
jest na terenie zlewni górnej Parsęty, a pozostałe oprzyrządowane zlewnie mieszczą się w granicach pozostałych obszarów testowych. Podstawowe parametry morfometryczne analizowanych zlewni zestawiono w tab. 2. Największym oczkiem
i zarazem zlewnią charakteryzuje się stanowisko Gruszewo. Średniej wielkości
zlewniami są Przeradź, Sławno i Sadkowo, a najmniejszymi – Krągłe i Rogowo.
Tab. 2. Podstawowe parametry morfometryczne wybranych stanowisk pomiarowych
Tab. 2. Basic morphometric parameters of selected measuring sites
Długość
oczka
[m]

Szerokość
oczka
[m]

Powierzchnia
oczka
[ha]

Długość
zlewni
[m]

Szerokość
zlewni
[m]

Powierzchnia
zlewni
[ha]

Przeradź

45

40

0,56

110

100

3,46

Sławno

50

40

0,63

155

90

4,38

Krągłe

15

15

0,07

80

50

1,26

Stanowisko

Sadkowo

75

40

0,94

140

95

4,18

Gruszewo

90

75

2,12

350

200

21,99

Rogowo

35

25

0,27

90

55

1,56
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Odczyn wód powierzchniowych i podziemnych
Jednym z najistotniejszych elementów charakteryzujących wody jest odczyn,
który jako wskaźnik opisuje równowagę kwasowo-zasadową pomiędzy rozpuszczonymi i zdysocjowanymi składnikami wody i jest ściśle zależny od ilości zanieczyszczeń pyłowych i gazowych zawartych w powietrzu.
Odczyn badanych wód był lekko kwaśny bądź obojętny i w wypadku wód
powierzchniowych wahał się w przedziale od pH 6,02 w oczku Sadkowo do pH
7,1 w oczku Krągłe. Nieco szerszy przedział zanotowano w wypadku wód podziemnych, od pH 5,74 w jednym z piezometrów w zlewni Gruszewo do pH 7,27
w zlewni Krągłe (tab. 1.).
Przewodność elektrolityczna wód powierzchniowych i podziemnych
Wskaźnikiem ilości związków rozpuszczonych w wodzie jest przewodność elektrolityczna. Niższą mineralizacją charakteryzowały się wody powierzchniowe we
wszystkich stanowiskach, a wartości przewodności mieściły się w przedziale od
50,3 μS⋅cm–1 w oczku Sadkowo do 249 μS⋅cm–1 w oczku Sławno. Znacznie wyższe
wartości przewodności charakteryzują wody podziemne i w analizowanych
zlewniach kształtowały się na poziomie od 165,6 μS⋅cm–1 w piezometrze P12
w zlewni Sadkowo do 580 μS⋅cm–1 w piezometrze P15 w zlewni Gruszewo (tab.
1). Wyjątek stanowiły wody podziemne w północnej części zlewni Rogowo (piezometr P9), których mineralizacja była dużo niższa (64,2 μS⋅cm–1) nie tylko w
porównaniu do wód podziemnych w innych otworach hydrogeologicznych, ale
przede wszystkim w odniesieniu do wód powierzchniowych w oczkach.
Na podstawie uzyskanych wyników zauważa się pewną prawidłowość, polegającą na podobieństwie wód powierzchniowych i podziemnych w poszczególnych zlewniach pod względem przewodności elektrolitycznej właściwej. Przy
niskich wartościach przewodności wód powierzchniowych, również wody podziemne charakteryzowały się niższą mineralizacją, i odwrotnie. Jeżeli wody
w oczkach miały podwyższoną mineralizację, to również wody gruntowe charakteryzowały się dużo wyższymi wartościami przewodności.
Bardzo ważnym zagadnieniem przy badaniu zagłębień bezodpływowych
ewapotranspiracyjnych jest określenie rodzaju zasilania oczek wodnych. Na podstawie uzyskanych wyników można wstępnie stwierdzić, że w wypadku niższych wartości przewodności elektrolitycznej właściwej wód powierzchniowych
i podziemnych przeważa zasilanie opadowe, a przy podwyższonych wartościach
mineralizacji obu rodzajów wód dominuje zasilanie gruntowe. Jeżeli występuje
duża różnica przewodności wód podziemnych pomiędzy dwoma piezometrami
zlokalizowanymi po przeciwnych stronach oczka, to możemy mieć do czynienia
z przewagą, z jednej strony, zasilania opadowego, a z drugiej – gruntowego, lub
wody podziemne mogą pochodzić z dwóch różnych poziomów wodonośnych.
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W celu precyzyjnego określenia rodzaju zasilania oczek wodnych niezbędne jest
jednak wykonanie oznaczeń stężeń zjonizowanej krzemionki we wszystkich rodzajach wód, ponieważ stężenia SiO2 mogą być wskaźnikiem rodzaju zasilania
(Major 2003a, b, 2005a).
Bilans jonowy i procentowy skład chemiczny
Na podstawie uzyskanych wyników sporządzono bilanse jonowe oraz obliczono
procentowy skład chemiczny wód powierzchniowych i podziemnych w badanych zlewniach. Analiza składu chemicznego wód gruntowych pozwala je zaliczyć w większości stanowisk pomiarowych do wód prostych, dwuskładnikowych wodowęglanowo-wapniowych (HCO3ˉ – Ca2+), jak w wypadku w zlewni
Sadkowo (ryc. 3). Z kolei wody powierzchniowe mają bardziej rozbudowane
szeregi. Wody oczek Sławno, Krągłe, Sadkowo i Przeradź również należą do wód
prostych dwu- lub trójskładnikowych (ryc. 4a–d), ale już wody w oczkach Gruszewo i Rogowo są złożone, pięcioskładnikowe (ryc. 4e, f). O zwiększonej ilości
chlorków i sodu w wodach powierzchniowych może decydować czynnik atmosferyczny, a potasu – rozkład materii organicznej zdeponowanej w dnach oczek.
0%

0%

13%

2%

4%

8%

16%

8%

70%

79%
HCO3

Cl

NO3

PO4

SO4

Mg

Ca

Na

K

NH4

Ryc. 3. Procentowy skład chemiczny wody podziemnej (P13) na stanowisku Sadkowo
Fig. 3. Chemical composition of groundwater (P13) (in per cent) at the Sadkowo site

Typy hydrogeochemiczne wód powierzchniowych w badanych oczkach
wodnych przedstawiają się następująco:
− Przeradź: SO42ˉ – Cl− – HCO3ˉ – Ca2+ – Na+;
− Sławno: SO42− – HCO3ˉ – Ca2+;
− Krągłe: HCO3ˉ – SO42− – Ca2+;
− Sadkowo: HCO3ˉ – Ca2+;
− Gruszewo: HCO3ˉ – Cl− – Ca2+;
− Rogowo: HCO3ˉ – Cl− – SO42− – Ca2+ – K+.
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Ryc. 4. Procentowy skład chemiczny wody
a – w oczku Sławno, b – w oczku Krągłe, c – w oczku Sadkowo, d – w oczku Przeradź, e – w oczku
Gruszewo, f – w oczku Rogowo
Fig. 4. Chemical composition of water (in per cent)
a – in kettle-pond Sławno, b – in kettle-pond Krągłe, c – in kettle-pond Sadkowo, d – in kettle-pond
Przeradź, e – in kettle-pond Gruszewo, f – in kettle-pond Rogowo

Podsumowanie
Zagłębienia bezodpływowe są stałym elementem krajobrazu strefy młodoglacjalnej w zasięgu umiarkowanej strefy klimatycznej i zajmują znaczący odsetek
powierzchni. Spełniają wiele funkcji zwłaszcza hydrologicznych i ekologicznych.
Są cennymi obiektami badawczymi.
Podstawowym celem prowadzonych badań było rozpoznanie zróżnicowania morfometrycznego zagłębień bezodpływowych oraz ukazanie zmienności
obiegu wody w zlewniach zagłębień bezodpływowych ewapotranspiracyjnych
w różnych warunkach morfolitologicznych Pomorza Zachodniego. Najwięcej
zagłębień bezodpływowych występuje w południowej części dorzecza Parsęty,
charakteryzującej się dużym rytmem rzeźby, na obszarze garbu pojeziernego i VII
poziomu wysoczyznowego. W kierunku północnym, wraz układem kolejnych
poziomów wysoczyznowych, liczba zagłębień bezodpływowych maleje. W południowej części dorzecza Parsęty spiaszczone osady ablacyjne mogą sprzyjać
szybszej reakcji na opad atmosferyczny, przyspieszać tempo krążenia wód oraz
przyczyniać się do szybszej infiltracji i odpływowi z obniżeń. Dalej na północ
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ilaste gliny morenowe mogą spowalniać krążenie, sprzyjać retencji i hamować
odpływ podziemny.
Stwierdzono zauważalne związki wód powierzchniowych i podziemnych.
Zazwyczaj stany wody gruntowej w zlewniach oczek wykazują silne związki ze
stanami wody w oczku. W zależności od wysokości lustra wody występuje różny
charakter związków między stanami wody w oczku a stanami wody podziemnej.
W analizowanych zlewniach związki te mają charakter bezpośredni, czyli woda
gruntowa ma bezpośredni kontakt hydrauliczny z wodą w oczku i zasila je.
Potwierdzenie tego założenia będzie jednak możliwe dopiero po wykonaniu kolejnych badań hydrochemicznych oraz na podstawie analizy zarejestrowanych
stanów wód powierzchniowych i podziemnych.
Odczyn wód powierzchniowych i podziemnych w zlewniach zagłębień
bezodpływowych ewapotranspiracyjnych jest lekko kwaśny bądź obojętny,
a biorąc pod uwagę przewodność elektrolityczną właściwą – są to wody o niskiej
i średniej mineralizacji.
Bilans jonowy oraz procentowy skład chemiczny wskazał, że wody podziemne są proste, dwu- lub trójskładnikowe, a wody powierzchniowe mają bardziej rozbudowane szeregi i w dwóch przypadkach są pięcioskładnikowe.
Uzyskane wyniki, potwierdzające różnice w kształtowaniu się związków
hydrologicznych między poszczególnymi oczkami a ich zlewniami, powinny
stanowić asumpt do kontynuacji badań metodycznych i poznawczych nad tymi
zbiornikami.
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Morphometric and hydrochemical
differences among closed evapotranspiration basins
in the Parsęta River catchment
The chief aim of the paper is to identify morphometric differences among basins without
outlets and to show variations in the circulation of water in the catchments of closed
evapotranspiration basins in the diverse morpholithological conditions of West Pomerania. The upland levels of the northern slope of Pomerania display a certain regularity in
their lithofacies variability: the upper levels are built of sand-rich ablation deposits and
the lower ones, of clayey morainic tills. Such a lithofacies diversity is responsible for the
differences in the rate of water circulation in the catchments of closed basins. In the
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southern part of the Parsęta River catchment, it can lead to a faster response to precipitation, accelerate water circulation, and make infiltration and outflow from depressions
quicker, while towards the north, circulation can be increasingly slower, retention more
substantial and groundwater flow more difficult. The greatest number of depressions
without outlets can be found in the southern part of the Parsęta River catchment, which
displays a relatively high local relief within the Pomeranian end-morainic elevation and
the 7th upland level. With successive upland levels towards the north, the number
of closed basins declines. Groundwater is of a simple, two- or three-component nature,
while surface waters have richer series, with five components in two cases.
Key words: closed evapotranspiration basins, lithofacies variability, upland levels, morphometric parameters, hydrogeochemical type.
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Zarys treści: Celem pracy jest przedstawienie roli człowieka w kształtowaniu zmian
w sieci hydrograficznej obserwowanych w ostatnich 200 latach na obszarze zlewni Płutnicy,
z uwzględnieniem współczesnego układu hydrograficznego, a więc określenie sposobu zagospodarowania zlewni i jego wpływ na stosunki wodne. Badania oparto na interpretacji
map historycznych oraz wykonaniu współczesnego zdjęcia hydrograficznego.
Słowa kluczowe: sieć hydrograficzna, działalność człowieka, zlewnia, stosunki wodne.

Charakter obiegu wody w zlewni kształtowany jest głównie przez opad atmosferyczny. W małych zlewniach wpływ na obieg wody mają dodatkowo elementy
fizjograficzne, takie jak rzeźba terenu, przepuszczalność utworów powierzchniowych, struktura użytkowania terenu (Dobija, Dynowska 1973, Miler i in. 2001)
oraz położenie geograficzne. Jednakże największe zmiany obserwowane współcześnie w wielu zlewniach wywarła działalność człowieka, zwłaszcza w ostatnich dwóch wiekach.

200

R. Cieśliński, M. Ruman, R. Machowski, E. Gołębiewska

Celem pracy jest określenie wpływu działalności człowieka na zmiany sieci
hydrograficznej obserwowane w ostatnich 200 latach oraz ocena roli człowieka
w kształtowaniu stosunków wodnych. Badania prowadzono w zlewni rzeki
Płutnicy, uchodzącej do Zatoki Puckiej. Zlewnia ta składa się z dwóch bardzo
odmiennych środowisk: zarówno z płaskim, pradolinnym obszarem, jak i krajobrazem falistej moreny dennej.
Metody
Główne prace polegały na kartowaniu hydrograficznym, mającym na celu weryfikację współczesnej sieci hydrograficznej, działów wodnych, zagłębień i obszarów bezodpływowych, a także rejestrację urządzeń i budowli hydrotechnicznych.
W ramach realizacji założonych celów pracy przeprowadzono kwerendę
materiałów źródłowych m.in. w Archiwum Państwowym w Gdańsku, Polskiej
Akademii Nauk w Gdańsku, Zakładzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku,
wraz z oddziałami terenowymi w Pucku i Redzie. Wykorzystano także metodę
interpretacji hydrograficznej map historycznych i współczesnych z ostatnich
dwustu lat. Do interpretacji posłużyły:
− mapa Heinricha Kliwera z 1803 r., arkusz Fecto IV w skali 1:200000;
− mapa Daniela Gottloba Reymanna z 1806 r., seria Topographische
Spezialkarte von Mitteleuropa, w skali 1:200000;
− mapa z serii Messtischblatter w skali 1:25000, arkusze Mechowo (stan
1875, aktualizacja 1911) i Puck (1908, 1910);
− mapy topograficzne w skali 1:25000 wydane przez Wojskowy Instytut
Geograficzny, arkusze Jastrzębia Góra (1935), Darżlubie (1937) oraz
Puck (1938);
− mapy topograficzne w skali 1:25000 wydane w 1983 r. przez GUGiK,
arkusze Puck, Władysławowo, Starzyno oraz Domanowo;
− mapy topograficzne w skali 1:10000 w wersji rastrowej wydane w latach 2000–2003;
− mapa hydrograficzna w skali 1:50000 wydana w 2005 r. przez GUGiK,
arkusz Puck.
Charakterystyka hydrologiczna zlewni Płutnicy
Płutnica to niewielka przymorska rzeka o nizinnym charakterze. Długość rzeki
wynosi 11,2 km, a powierzchnia dorzecza 85,2 km2. Płynie ona dnem pradoliny,
odwadniając południową część Kępy Swarzewskiej i północno-wschodnią Kępy
Puckiej. Średni przepływ wynosi 0,47 m3⋅s–1 (Drwal 2001), a w okresie obserwacji
0,74 m3⋅s–1. W dolnym odcinku rzeka przepływa przez tereny podmokłe i torfowiskowe, zwane Puckimi Błotami. Zajmują one obszar 1600 ha (Drwal, 2002).
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Zlewnia rzeki charakteryzuje się dużą gęstością sieci rzecznej, która wynosi
4,67 km⋅km–2 (ryc. 1). Pradolina Płutnicy, jako że jest dnem doliny, pełni funkcję
drenującą wobec wód autochtonicznych (Drwal 2001, 2002).
Poziom wód w dolnym biegu Płutnicy zależny jest od rzędnej lustra wody
Zatoki Puckiej. Przy wyższych stanach zatoki następuje zahamowanie odpływu,
a przy stanach sztormowych – wdzieranie się wód morskich w koryto rzeki
(Sobociński, Trybuszewski 1994). Na terenie zlewni nie występują jeziora rozumiane jako zbiorniki o powierzchni większej niż 1 ha, a jedynie liczne stawy
i oczka wytopiskowe (ponad 200). W latach sześćdziesiątych w dolinie rzeki powstało dodatkowo kilka zbiorników pełniących funkcję retencyjną (obecnie istnieje 7 zbiorników małej retencji).
Sieć hydrograficzna w XIX wieku
Sieć hydrograficzna na początku XIX w. była prawie w całości układem naturalnym, niezmienionym przez człowieka (ryc. 1). Cieki płynęły w korytach meandrujących. Jedynym elementem zaburzającym naturalne stosunki wodne były młyny.
Jeden z nich znajdował się na rzece Płutnicy w jej górnym biegu. Dwa pozostałe

Ryc. 1. Układ sieci hydrograficznej zlewni Płutnicy w 1803 r.
Fig. 1. Hydrographic net of the Płutnica River catchment in 1803
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były położone na Kanale Młyńskim (dawniej zwanym Walewką lub Młynówką),
jeden w jego środkowym biegu, a drugi przy ujściu w Pucku. Ich ówczesna obecność wskazuje na duży potencjał energetyczny tych cieków (silny nurt bądź duże
przepływy), które w tamtym czasie tworzyły naturalny system.
Występowanie terenów podmokłych w zlewni Płutnicy związane było
głównie z jej dolinną częścią, a łączna ich powierzchnia wynosiła 19,84 km2. Przez
dolinę Płutnicy przebiegała tylko jedna droga (obecnie również istniejąca). Fragment działu wodnego w północno-zachodniej części zlewni, podobnie jak współcześnie, stanowiła droga biegnąca ze Starzyńskiego Dworu na północny wschód.
Na mapie Reymanna z pierwszej połowy XIX w. widoczne jest, że naturalny
układ sieci hydrograficznej w wyniku działalności człowieka uległ istotnym
zmianom. Powstało kilka rowów i kanałów w dolnej części doliny rzeki (ryc. 2).
Doprowadziło to do połączenia w wielu miejscach rzeki Płutnicy z Kanałem
Młyńskim. Dzięki temu woda z Płutnicy była częściowo przerzucana do Kanału
Młyńskiego, w celu zwiększenia przepływu i usprawnienia pracy młyna położonego na nim. W tym czasie Kanał Młyński stał się kanałem ulgi dla Płutnicy.

Ryc. 2. Układ sieci hydrograficznej zlewni Płutnicy – koniec pierwszej połowy XIX w.
Fig. 2. Hydrographic net of the Płutnica River catchment – end of the 1st half of 19th century

Poza nowymi elementami w sieci hydrograficznej, stare elementy zmieniły się
nieznacznie. Rzeki nadal płynęły naturalnymi, meandrującymi dolinami. Doszło
jednak do zaniku jednego z cieków wpadających do Kanału Młyńskiego w okolicy
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Pucka oraz pojawiło się oczko wodne w górnym biegu Płutnicy. Ale zarówno położenie, jak i powierzchnia (19,75 km2) obszarów podmokłych nie uległy większym
zmianom.
Kolejną mapą wykorzystaną do przedstawienia zmian w sieci hydrograficznej na obszarze zlewni Płutnicy jest mapa w skali 1:25000, arkusz Mechowo,
wydana w 1875 r. w ramach serii Messtischblatter. Cechuje się ona dużo większą
szczegółowością niż poprzednie. Jednakże odnosi się tylko do zachodniej części
zlewni (część wschodnia została wydana już w XX w.). Na arkuszu tym można
zaobserwować, że Płutnica w górnym biegu została wyprostowana (ryc. 3).
W tym czasie wykopano kilka rowów melioracyjnych. Doszło do połączenia
zlewni Płutnicy ze zlewnią Czarnej Wody (brama wodna). Nastąpiła także zmiana w górnym biegu Kanału Młyńskiego. Na początku XIX w. wypływał on
z niewielkiego jeziora, pod koniec wieku zaś zaczyna się dopiero w Mechowie.
Istniejące dawniej jezioro przekształcone zostało w zmeliorowaną łąkę, natomiast
na zachód od niego pojawiło się nowe, mniejsze jezioro (obecnie Jezioro Czarne).
Obserwuje się także eksploatację torfu, o czym świadczy pojawienie się dołów
potorfowych – 7,7 na 10 km2.

Ryc. 3. Układ sieci hydrograficznej zachodniej części zlewni Płutnicy w 1875 r.
Fig. 3. Hydrographic net in the western part of the Płutnica River catchment in 1875
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Sieć hydrograficzna w XX oraz na początku XXI wieku
Na arkuszu mapy topograficznej Puck z 1910 r. wyraźnie widać, iż w stosunku
do XIX w. znacząco przybyło rowów i kanałów melioracyjnych (ryc. 4). Na Kanale Młyńskim wyprostowano naturalne meandry, na Płutnicy zaś na niewielkim
odcinku dokonano zmian koryta tak, aby większość wody nią płynąca wpływała
do Kanału Młyńskiego.
Dolny odcinek Płutnicy przejął w tym czasie prawdopodobnie funkcje kanału ulgi dla nadmiaru wód płynących do Kanału Młyńskiego. Na rzece zbudowano jaz, który regulował ilość wody wpływającej do Płutnicy w jej dolnym odcinku. Na północ od naturalnego, dolnego koryta Płutnicy zbudowano dodatkowo
kanał, którym pewna ilość wód płynących rzeką mogła swobodnie przepływać
do Płutnicy, z jej środkowego do dolnego biegu. Zmiany te powodowały przerzucanie wody z Płutnicy do Kanału Młyńskiego w celu zasilania młyna wodnego. Pod koniec XIX w. doszło do zbudowania młyna parowego w miejsce młyna
wodnego. W niedługim czasie powstał dodatkowo młyn motorowy (Domańska
1985). W tych okolicznościach efekty wieloletniej pracy przestały mieć znaczenie
i w następnych latach dążono już tylko do skierowania wód do rzeki Płutnicy.

Ryc. 4. Układ sieci hydrograficznej wschodniej części zlewni Płutnicy w 1910 r.
Fig. 4. Hydrographic net in the eastern part of the Płutnica River catchment in 1910
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Okres ten charakteryzuje się dodatkowo wzrostem liczby obszarów potorfowych.
Na arkuszu Puck było ich 38,7 na 10 km2.
Przez następne 20 lat zaszły kolejne zmiany na terenie zlewni Płutnicy. Najbardziej intensywne wystąpiły jak zwykle w dolinie tej rzeki (ryc. 5, 6). Wykopano kolejne rowy melioracyjne i wyprostowano koryto Płutnicy. Widać, że jednym
z kanałów wciąż część wód z Płutnicy płynęła do Kanału Młyńskiego, jednak
został usprawniony przepływ wody z górnego do dolnego biegu tej rzeki.

Ryc. 5. Układ sieci hydrograficznej w dolnym biegu rzeki Płutnicy w 1908 r.
Fig. 5. Hydrographic net in the lower Płutnica River in 1908

W miejsce zdewastowanych przez eksploatacje torfu dołów, w dolnej części
doliny, po ich naturalnym wypełnieniu wodą powstały zbiorniki. Znacznie więcej dołów potorfowych pojawiło się w górnej części doliny Płutnicy. W środkowej
i dolnej części rekultywacja obszarów potorfowych doprowadziła do zmniejszenia ich liczby. Łącznie w całej zlewni było ich 9,73 na 10 km2.
W okresie tym w południowej części zlewni pojawił się dodatkowo system
rowów melioracyjnych, który połączył zlewnię Płutnicy ze zlewnią Piaśnicy.
W kolejnych latach, do 1974 r., ponownie powiększyła się liczba rowów melioracyjnych (ryc. 7). Zmniejszyła się natomiast powierzchnia obszarów zdewastowanych w wyniku eksploatacji torfu – do 3,6 dołów na 10 km2, z wyraźną
przewagą ich występowania w górnym biegu rzeki. Był to efekt prowadzonych
po wojnie prac mających na celu zrekultywowanie tych obszarów i stworzenie
tam łąk i pastwisk. Z kolei na mapie wydanej w 1983 r. najbardziej istotne zmiany to:
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Ryc. 6. Układ sieci hydrograficznej w dolnym biegu rzeki Płutnicy – koniec lat trzydziestych XX w.
Fig. 6. Hydrographic net in the lower Płutnica River – end of the 30s of the 20th century

Ryc. 7. Układ sieci hydrograficznej zlewni Płutnicy w 1974 r.
Fig. 7. Hydrographic net of the Płutnica River catchment in 1974
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−

skierowanie wód Kanału Młyńskiego do Płutnicy tym samym kanałem, którym wcześniej wody płynęły w odwrotnym kierunku, oraz
kanałem biegnących wzdłuż drogi z Pucka do Władysławowa;
− wykopanie nowego koryta Płutnicy, wzdłuż krawędzi Kępy Swarzewskiej, i częściowe napełnienie go wodą;
− budowa przepompowni.
Obecny układ sieci hydrograficznej w zlewni Płutnicy (ryc. 8) jest przede wszystkim odzwierciedleniem działań podjętych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. Płutnica płynie nowym korytem na długości 2,87 km, stare
koryto zaś przyjęło funkcję kanału odwadniającego polder Puckie Błota. Rekultywacja obszarów potorfowych doprowadziła do ich zaniku. W górnym biegu
Płutnicy doszło do połączenia cieku wypływającego z Kępy Puckiej ze stawami
w Starzyńskim Dworze, co spowodowało wydłużenie rzeki do 11,2 km.

Ryc. 8. Układ sieci hydrograficznej w dolnym biegu rzeki Płutnicy na przełomie XX i XXI w.
Fig. 8. Hydrographic net in the lower Płutnica River at the turn of the 20th and 21st century

Wnioski
Rzeka Płutnica to bardzo dobry przykład obiektu hydrograficznego na obszarze
równin aluwialnych, będącego pod wielowiekową presją człowieka. W efekcie
można tu obserwować liczne zmiany sieci hydrograficznej, które z kolei wpływa-
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ły na zmiany stosunków wodnych w zlewni tej rzeki. W ciągu ostatnich 200 lat
powierzchnia zlewni Płutnicy nieznacznie się zmieniała (różnice są częściowo
obarczone błędami wynikającymi z różnych skal map), zdecydowanie natomiast
zmieniała się długość rzeki Płutnicy oraz gęstość sieci rzecznej. Różnice w długości Płutnicy są wynikiem zmieniających się w czasie połączeń między obiektami
hydrograficznymi w górnym biegu rzeki. Łączna długość cieków i tym samym
gęstość sieci rzecznej systematycznie wzrastała i od XIX w. zwiększyła się prawie
dziesięciokrotnie (tab. 1). Kolejną formą działalności człowieka, wpływającą na
zmiany stosunków wodnych w zlewni Płutnicy, jest eksploatacja torfu. Jeszcze na
początku XIX w. nie notowano tego zjawiska na szeroką skalę (nie można tego
uchwycić na mapie w skali 1:200000). Intensywne wydobycie torfu zaznaczyło się
pod koniec XIX w. i trwało do 1938 r. Po II wojnie światowej dążono natomiast
do odzyskania tych terenów dla rolnictwa, co doprowadziło do prawie całkowitej
rekultywacji obszarów potorfowych. Obecnie tereny, których nie udało się do
końca zrekultywować, są zalesione.
Tab. 1. Zestawienie wybranych danych hydrograficznych zlewni Płutnicy z lat 1803–2003
Tab. 1. Breakdown of selected hydrographic data for Płutnica River catchment in 1803–2003
1803

I połowa
XIX w.

1935–1938

1974

2000

88

86,57

88,42

83,72

84,15

Długość Płutnicy [km]

11,13

11,31

8,64

8,52

11,3

Długość cieków [km]

45,3

80,8

243,3

289,66

393,31

0,51

0,93

2,75

3,46

4,67

19,84

19,75

4,42

17,16

7,84

Obszary potorfowe
[liczba dołów ∙ 10 km–2]

0

0

9,73

3,6

0

Zbiorniki wodne [km2]

0,11

0,13

0,2

0,14

0,14

Parametr
Powierzchnia zlewni [km2]

Gęstość sieci rzecznej

[km⋅km–2]

Powierzchnia obszarów podmokłych
[km2]

Niezwykle ważne dla zlewni rzecznej są obszary podmokłe, które stanowią
naturalne tereny retencyjne. W przypadku zlewni Płutnicy stanowią one ważny
obiekt hydrograficzny, co przejawia się jego znaczną powierzchnią notowaną
szczególnie w XIX i XX w. Mała powierzchnia obszarów podmokłych w latach
1935–1938 może wynikać z błędu mapy, na której nie zaznaczono żadnych podmokłości w dolnym biegu Płutnicy. Mało prawdopodobne jest, aby nie występowały tam żadne podmokłości. Jest to jedyny arkusz, na którym nie zaznaczono
obszarów podmokłych w części dolinnej. Współcześnie mniejsza powierzchnia
obszarów podmokłych (blisko trzykrotny spadek) jest efektem polderyzacji dolnego odcinka rzeki i doliny Płutnicy (polder Puckie Błota).
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Reasumując, należy stwierdzić, że wielowiekowa działalność człowieka
przyczyniła się do zmian w strukturze krajobrazu, a w szczególności wytworzeniu specyficznych stosunków wodnych. Budowa kanałów i rowów melioracyjnych w dolinnej części zlewni bezpowrotnie „porozcinała” niegdyś spójną dolinę
(górny odcinek pozostał naturalny, dolny zaś jest całkowicie przekształcony
przez człowieka). Ponadto intensywna eksploatacja torfu (od końca XIX w.)
w górnej części zlewni doprowadziła do zmian w strukturze użytkowania terenu
oraz obiegu wody.
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Influence of the human activity on the changes in the hydrographic net
in the Płutnica River catchment (the watershed of Pucka Bay)
The target of the work is to present the performance of the hydrographic net observed
over the last 200 years in Płutnica River catchments, with regard to its present hydrographic arrangement. The object of the work is also to present human role in the formation of water relations in this area (namely, to determine the methods of utilising the
catchment and its impact on water relations). Research was based on the interpretation
of historical maps as well as on a current hydrographic picture.
Key words: hydrographic net, human activity, catchment, water relations.

Stany wody a bilans wodny jeziora Łebsko
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Zarys treści: W artykule przedstawiono krótką charakterystyką wahań poziomu wody
w jeziorze Łebsko z uwzględnieniem ich przestrzennej zmienności. Podjęto także próbę
ujęcia bilansu wodnego w okresie 2003–2007. Zwrócono uwagę na poszczególne składowe bilansowe i ich udział w obiegu wody w jeziorze.
Słowa kluczowe: jezioro przybrzeżne, stan wody, intruzje, baza drenażu.

O wymianie wody w jeziorze Łebsko decyduje jego lokalizacja w strefie brzegowej
Południowego Bałtyku (ryc. 1). Jezioro jest zbiornikiem wód, napływających doń
z jego zlewni drogą naturalną i w sposób wymuszony z otaczających go polderów,

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rys. 1. Szkic hydrograficzny bezpośredniej zlewni jeziora Łebsko
1 – granica zlewni, 2 – główne rzeki i kanały, 3 – rowy melioracyjne, 4 – brama w dziale wodnym,
5 – trzciny, 6 – miejscowości
Fig. 1. Hydrological sketch of Łebsko Lake direct catchment area
1 – watershed, 2 – main rivers and canals, 3 – dranaige ditches, 4 – water gate, 5 – reeds, 6 – spots
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a także incydentalnie wód morskich. Wzajemne przenikanie się wód pochodzenia lądowego i morskiego umożliwia ujściowy odcinek rzeki Łeby, łączący jezioro z morzem. To połączenie decyduje o ścisłym związku hydraulicznym obu
akwenów. O odpływie wód lądowych i występujących tu napływach wód morskich decyduje poziom wód morza. Często, na skutek zmieniających się warunków hydrometeorologicznych, dochodzi do szybkiego podniesienia poziomu
morza, co powoduje, że odpływ z jeziora zostaje zablokowany i następuje zjawisko jego podparcia, a nawet utworzenia odwróconego spadku i przepływu wody
od morza w kierunku jeziora. Wywołuje to w jeziorze Łebsko określone reperkusje, zarówno ilościowe, jak i jakościowe.
Celem pracy jest rozpoznanie wzajemnych relacji pomiędzy dopływem potamicznym – atmosferycznym i podmorskim, a sezonowymi wahaniami poziomu wody w jeziorze Łebsko, oraz wpływu tych wahań na kształtowanie bilansu
wodnego jeziora.
Materiały i metody
W badaniach wykorzystano przede wszystkim obserwacje poziomu wody rejestrowane na posterunku w Izbicy. Przeanalizowano stany średnie roczne i ekstremalne w okresie 1965–2007, stany dobowe w okresie 1992–2007. Ponadto,
dzięki prowadzonym przez IMiGW obserwacjom, przeanalizowano dobowe
stany wody w latach 2004–2007 w Klukach i Rąbce.
Bilans wodny jeziora obliczono dla lat 2003–2007. Dopływ do jeziora wód
z dorzecza Łeby obliczono na podstawie dobowych wartości odpływu rzeki Łeby
w profilu w Cecenowie, miesięcznych wartości rzeki Pustynki (Cieśliński 2008)
oraz dobowych wartości dopływu wody z 7 czynnych polderów, usytuowanych
w zlewni bezpośredniej jeziora. Do wyznaczenia składowych wymiany pionowej
bilansu wodnego oraz niezbędnych do ich obliczenia danych anemometrycznych
wykorzystano dane pochodzące z posterunków w Łebie i Gaci. Do określenia
dobowej wielkości parowania z powierzchni wody zastosowano formułę Penmana, a do określenia sublimacji w okresach zlodzenia jeziora – wzór Ostrołęckiego (Kossowska-Cezak, Bajkiewicz-Grabowska 2009). Napływ wód morskich
do jeziora oszacowano dla okresów, kiedy stan wody Morza Bałtyckiego w porcie Łeba był wyższy od poziomu jeziora w Izbicy. Te okresy wyznaczono
poprzez porównanie stanów obu akwenów, po sprowadzeniu danych do wspólnego zera wodowskazu. Metodę tę z powodzeniem zastosowali Mikulski (1970)
w odniesieniu do wód śródlądowych strefy brzegowej Południowego Bałtyku
oraz Mikulski i in. (1969) przy obliczaniu bilansu wodnego jeziora Druzno. Balicki
(1977) zastosował zbliżone podejście, określając wpływ, jaki wywiera morze na
stosunki wodne jeziora Gardno. W przypadku jeziora Łebsko do obliczenia wielkości napływu wód morskich wykorzystano krzywą batygraficzną jeziora, zakładając, że podczas intruzji dochodzi do równoczesnego zahamowania odpływu
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wody z akwenu, co powoduje zwiększenie zasobów w jego misie. Objętość napływu otrzymano po odjęciu od niego dopływu z dorzecza i zlewni bezpośredniej. Dla uproszczenia obliczeń przyjęto, że powierzchnia jeziora nie ulega zmianie pomimo wahań stanów wody (Weber 1973). Z uwagi na trudności z określeniem dopływu i odpływu drogą podziemną, uznano, że te składowe bilansu
równoważą się i pominięto je w rachunkach. Odpływ z jeziora obliczono z równania bilansowego.
Ogólna charakterystyka stanów wody w jeziorze
Przebieg wahań poziomu wody w jeziorze Łebsko charakteryzuje duża zmienność i nieregularność. Średni poziom zwierciadła wody w jeziorze Łebsko
w okresie 1965-2007 wyniósł 508 cm, w latach 1992–2007, objętych szczegółowym
badaniem, poziom ten był wyższy o 3 cm. W tym ostatnim okresie największa
częstotliwość poziomu wody występowała w zakresie 500–509 cm, stany charakterystyczne zaś kształtowały się następująco: strefa stanów niskich (458–491 cm)
– 15,6%, strefa stanów średnich (492–523 cm) – 62,8%, strefa stanów wysokich
(524–588 cm) – 21,6%.
Jezioro Łebsko ma ustrój hydrologiczny złożony. W rocznym przebiegu stanów wody występują dwa maksima. Pierwsze, dobrze wykształcone, notowane
jest w półroczu zimowym, w lutym (ryc. 2), kiedy to jezioro jest recypientem bardzo intensywnego dopływu z dorzecza. Jednocześnie stany wody w jeziorze
kształtowane są przez sztormy, wywołane przemieszczaniem się nad Bałtykiem
układów cyklonalnych.
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Ryc. 2. Przebieg średnich miesięcznych stanów wody w jeziorze Łebsko w okresie 1992–2007 i w okresie
bilansowym 2003–2007 oraz średniej miesięcznej wartości przepływu rzeki Łeby w Cecenowie
Fig. 2. Annual water level in Łebsko Lake and monthly average flow in the Łeba River in 1992–2007
and in the balance period 2003–2007
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Drugie, zdecydowanie mniejsze, maksimum przypada na miesiące letnie,
głównie lipiec lub wrzesień. Ono z kolei determinowane jest zwiększoną alimentacją atmosferyczną. Wyraźne minimum przypada na maj i zbiega się z sezonowym obniżeniem poziomu Morza Bałtyckiego, zakończeniem dopływu z dorzecza wód roztopowych i stosunkowo skąpym dopływem atmosferycznym.
Wysoki poziom wód jeziora jest dominantą półrocza zimowego. Zdarzają
się jednak lata, w których wyższe stany rejestrowane są w półroczu letnim (31,2%
przypadków). Z reguły ma to związek z długotrwałymi zjawiskami lodowymi
okresu chłodnego, których konsekwencją jest ograniczona alimentacja wodami
rzecznymi i atmosferycznymi. Pokrywa lodowa występuje na jeziorze każdego
roku. Najwcześniej pojawia się w połowie listopada, najpóźniej kończy się około
10 kwietnia, często przerywana jest okresami bez lodu. Zjawisko obniżenia poziomu wód jeziornych wskutek zwartej i długo utrzymującej się pokrywy lodowej miało miejsce m.in. w 1996 r., w którym zarejestrowano absolutne minimum
okresu 1992–2007 (461 cm), a pokrywa lodowa utrzymywała się ponad 120 dni
(Chlost, Cieśliński 2005), następnie w 2003 r. (74 dni zlodzenia) i 2006 (85 dni zlodzenia). W latach pozostałych (2001 i 2004) wysokie stany wód okresu letniego
należy wiązać z notowanym wówczas wzrostem poziomu wód Bałtyku, w następstwie czego wzrosła częstotliwość intruzji do jeziora.
Roczne amplitudy wahań zwierciadła wody niejednokrotnie przekraczają
1 m (Chlost, Cieśliński 2005), co jest charakterystyczne dla jezior przymorskich
(Choiński 1985). Maksymalna wartość amplitudy dla badanego jeziora w okresie
1965–2007 wyniosła 130 cm. W tym czasie wartość graniczna 1 m została osiągnięta lub przekroczona w 7% przypadków.
Przestrzenne zróżnicowanie wahań poziomu wody w jeziorze
Analizując średnie miesięczne wahania wody w trzech punktach pomiarowych,
stwierdzono, że maksymalne różnice wahań pomiędzy nimi (po uzgodnieniu
wspólnego punktu odniesienia) dochodzą do 7–10 cm. Dotyczy to zarówno posterunków najbardziej oddalonych od siebie (Kluki–Rąbka), jak i położonych
stosunkowo blisko (Kluki–Izbica).
Uszeregowanie posterunków według frekwencji występowania wyższych
stanów wody wskazuje, że z reguły wyższe stany dominowały u południowych
brzegów jeziora – w Izbicy. W ciągu lat 2004–2007 stanowiły one 35,4% przypadków (ryc. 3).
W następnej kolejności zarejestrowano wysoki poziom na posterunku w Klukach (20,8%) i w Rąbce (12,5%). Wartość procentowa, odpowiadająca odwrotnej
kolejności uszeregowania, koresponduje z ilością zarejestrowanych w tym samym
czasie intruzji (13,4%). W 31,3% przypadków wykształciły się układy, w których
stany wody były równorzędne we wszystkich trzech punktach pomiarowych bądź
jednocześnie dominowały dwa posterunki o tej samej wartości poziomu wody.
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12,5

31,3

20,8

35,4
Rąbka

Kluki

Izbica

inne

Ryc. 3. Procentowy udział występowania wyższych stanów wody w punktach pomiarowych
na jeziorze Łebsko
Fig. 3. Percentage of high water stages at the measuring points on Łebsko Lake

Analiza dobowej zmienności stanów wody wykazała, że rozpiętości pomiędzy posterunkami mogą dochodzić w skrajnych przypadkach nawet do 40 cm.
Taką różnicę zarejestrowano 19 marca 2007 pomiędzy stanowiskami w Klukach
(539 cm) i w Izbicy (499 cm). Duża nieregularność wahań, a tym samym znacznych amplitud pomiędzy różnymi fragmentami akwenu, jest typowa dla miesięcy jesienno-zimowych, natomiast w okresie wiosny i lata (głównie maj–sierpień)
fluktuacje są z reguły kilkucentymetrowe. Przebieg krzywych zmienności poziomu wody ma związek z usytuowaniem wodowskazów w pobliżu głównych
źródeł alimentacji jeziora. Posterunek w Izbicy, niedaleko ujścia do akwenu rzeki
Łeby, oraz posterunek w Rąbce, w pobliżu odcinka łączącego jezioro z morzem,
szybko rejestrują zmiany zasilania. Wodowskaz w Klukach został umiejscowiony
w ujściowym odcinku kanału odprowadzającego wody z polderu Kluki I.
Wykresy wahań przybierają tu postać łagodnych fluktuacji o ściętej fali, co wskazuje, że odpływ wód z polderu nie wywiera znaczącego wpływu na stany wody
w jeziorze.
Reakcja zwierciadła wody na zmiany głównej bazy drenażu, jaką jest Bałtyk,
szczególnie w południowej części jeziora, jest odpowiednio opóźniona. W przypadku Izbicy jest to zwłoka od kilku–kilkunastu godzin do 2 dni, w przypadku
Kluk – nieco dłuższa, od 1–3 do nawet 5–6 dni. Opóźnienie jest tym krótsze, im
gwałtowniejsza jest przyczyna zmiany poziomu morza, np. podczas sztormów
i towarzyszących im gwałtownych wiatrów. Często zjawiska sztormowe przybierają postać całej sekwencji incydentów sztormowych, przerywanych okresami
spokoju od kilku godzin do kilku dni. W przebiegu stanów wody ma to odzwierciedlenie głównie na posterunku w Klukach. W momencie osłabnięcia pierwszej
fazy sztormu, fala wezbraniowa osiąga kulminację w tej części akwenu, po czym,
gdy zaczyna się formować odpływ zgodny z właściwym spadkiem hydraulicz-
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nym, następuje kolejna intruzja i dochodzi do interferencji (nałożenia) fal sztormowych, powodujące wzmocnienie fali wypadkowej.
Bilans wodny
Próba oceny i ujęcia w sposób ilościowy wody biorącej udział w obiegu w misie
jeziora Łebsko była przedmiotem wcześniejszych opracowań kilku autorów,
m.in. Mikulskiego (1970), Majewskiego (1972) i Weber (1973). Trudności z określeniem wielkości dopływu i odpływu podziemnego oraz pomiarem i oszacowaniem ilości wody dostającej się do akwenu od strony morza sprawiły, że do tej
pory problematyka bilansu wodnego pozostaje otwarta. Przyjmując sposób postępowania Weber (1973), w niniejszym opracowaniu podjęto próbę obliczenia
bilansu wodnego w okresie 2003–2007.
W zestawieniu bilansowym dominującą rolę odgrywa dopływ wód śródlądowych, który stanowi niemal 64% dopływu całkowitego (tab. 1). Z tej objętości,
aż 360 mln m3 (81,1%) doprowadza do akwenu rzeka Łeba, a niespełna 70 mln m3
(15,6%) rzeka Pustynka. Systemy polderowe dostarczają zaledwie 3,3% całkowitej
kubatury od strony lądu. W poszczególnych latach dopływ potamiczny i z przepompowni zamykał się w przedziale 387–498 mln m3.
Tab. 1. Średni bilans wodny jeziora Łebsko 2003–2007
Tab. 1. Average water balance in Łebsko Lake in 2003–2007
Elementy
przychodu

[mln m3]

[mm]

45,097

631,6

6,5

443,458

6210,9

63,7

359,849

5039,9

69,030

966,8

14,579

204,2

Napływ wód
od strony
morza

207,895

2911,7

29,8

Razem

696,450

9754,2

100,0

Water input
components
Opad
Całkowity
dopływ wód
z dorzecza
– rzeka Łeba
– rzeka
Pustynka
– systemy
polderowe

[%]

Elementy
rozchodu
Water output
components
Parowanie
Odpływ

Razem
Zmiana poziomu retencji

Ogółem

696,450

9754,2

100,0

Ogółem

[mln m3]

[mm]

[%]

56,220

787,4

8,1

642,514

8998,8

92,2

698,734

9786,2

100,3

‒32

‒0,3

9754,2

100,0

‒2,285
696,450
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Zasadnicze znaczenie dla wyliczeń bilansowych ma oszacowanie dopływu
do jeziora od strony morza. Wyniki rachunkowe wskazują, że napływy wód
morskich stanowią 1/3 (prawie 208 mln m3) sumy dopływu całkowitego. Intruzje
wód słonych możliwe są wskutek położenia lustra wody w zbiorniku niewiele
powyżej poziomu morza. W literaturze podawane są rozbieżne wartości różnicy
poziomów, od 30 (Jańczak 1997) do 8,6 cm (Szopowski 1958). W okresie objętym
bilansowaniem różnica ta kształtowała się średnio na poziomie 7 cm i została
obliczona na podstawie średniego poziomu jeziora Łebsko na posterunku w Izbicy i średniego poziomu morza w Łebie, przy uwzględnieniu różnicy zera wodowskazów wynoszącego 1 cm. Dla porównania, w okresie 1965–2007 ta wartość
była większa o 2 cm. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że w okresie bilansowym, dni z możliwością wystąpienia intruzji (gdy poziom wód morza był
wyższy niż w jeziorze) stanowią 17,7%. Miesiącami o największych preferencjach
są czerwiec (13%) oraz grudzień (11,8%) i styczeń (10,8%), natomiast najniższe
prawdopodobieństwo napływu wód morskich notuje się w kwietniu (3,1%)
i lutym (4,3%). Rzeczywista liczba dni z napływem okazała się mniejsza i została
zweryfikowana podczas obliczeń bilansu wodnego. Redukcja częstości intruzji
nie spowodowała jednak zdecydowanej zmiany w preferencjach. Do napływów
dochodzi najczęściej w miesiącach wiosennych, w których poziom zwierciadeł
obu akwenów jest bardzo niski i różnica między nimi niewielka, a dostawa
z dorzecza jest ograniczona (czerwiec, maj), natomiast najrzadziej – w okresie
odpływu wód roztopowych (kwiecień) i dużego dopływu ze strony lądu (luty)
(ryc. 2).
Największa objętość dostarczanej wody, zarówno w przypadku wód napływających z lądu, jak i z morza, rejestrowana jest w miesiącach półrocza chłodnego (tab. 2). Maksimum dostawy z dorzecza przypada na styczeń i luty (łącznie
ponad 20%), od strony morza zaś wartości te są dominujące w grudniu i styczniu
(prawie 30%).
Objętość odpływu z jeziora do morza stanowi ponad 90% strony rozchodowej bilansu. W zestawieniu rocznym największe wartości odpływu towarzyszą
miesiącom zimowym, począwszy od grudnia do kwietnia (z maksimum w styczniu), znaczne są również w październiku. Są to jednocześnie miesiące o dużej
objętości dopływu z dorzecza i zasilania atmosferycznego. Wielkość odpływu w
sposób prosty określa także wartość retencji jeziornej. Jest ona odpowiedzialna za
zmiany pojemności jeziora w okresie bilansowym (Bajkiewicz-Grabowska 2002).
Objętość retencji jeziornej w rozpatrywanym przedziale czasowym przybiera
znak ujemny w półroczu zimowym, a dodatni w letnim. Dowodzi to, że w pierwszej połowie roku hydrologicznego, szczególnie w okresie luty–kwiecień, zasoby
wodne jeziora ulegają stopniowej redukcji, mimo wzmożonej dostawy, o której
była mowa wyżej. Wyrazem tego są niskie stany wody rejestrowane z początkiem maja (ryc. 2). Poziom retencji regulowany jest także wahaniami głównej
bazy drenażu.

Tab. 2. Bilans wodny jeziora Łebsko w okresie 2003–2007 w poszczególnych miesiącach
Tab. 2. Water balance in Łebsko Lake in 2003–2007 in respective months
XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI–IV

V–X

Rok
Year

[mln m3]
[mm]
[%]

4,027
56,4
8,9

3,506
49,1
7,8

3,820
53,5
8,5

1,899
26,6
4,2

2,042
28,6
4,5

2,328
32,6
5,2

2,949
41,3
6,5

2,992
41,9
6,6

5,284
74,0
11,7

6,747
94,5
15,0

4,484
62,8
9,9

5,019
70,3
11,1

17,622
246,8
39,1

27,475
384,8
60,9

45,097
631,6
100,0

E

[mln m3]
[mm]
[%]

2,013
28,2
3,6

1,778
24,9
3,2

2,078
29,1
3,7

1,457
20,4
2,6

2,770
38,8
4,9

5,883
82,4
10,5

7,304
102,3
13,0

8,639
121,0
15,4

8,468
118,6
15,1

6,605
92,5
11,7

5,484
76,8
9,8

3,741
52,4
6,6

15,979
223,8
28,4

40,241
563,6
71,6

56,220
787,4
100,0

[mln m3]
Hd [mm]
[%]

39,370
551,4
8,9

41,783
585,2
9,4

51,479
721,0
11,6

44,718
626,3
10,1

42,597
596,6
9,6

35,115
491,8
7,9

31,116
435,8
7,0

27,553
385,9
6,2

31,038
434,7
7,0

31,309
438,5
7,1

32,244
451,6
7,3

35,136
492,1
7,9

255,062
3572,3
57,5

188,396
2638,6
42,5

443,458
6210,9
100,0

[mln m3]
Hm [mm]
[%]

16,836
235,8
8,1

30,131
422,0
14,5

30,780
431,1
14,8

11,281
158,0
5,4

20,285
284,1
9,8

16,443
230,3
7,9

14,180
198,6
6,8

20,920
293,0
10,1

9,853
138,0
4,7

11,153
156,2
5,4

10,382
145,4
5,0

15,651
219,2
7,5

125,756
1761,3
60,5

82,139
1150,4
39,5

207,895
2911,7
100,0

[mln m3]
Hw [mm]
[%]

53,507
749,4
8,3

67,502
945,4
10,5

81,003
1134,5
12,6

74,434
1042,5
11,6

64,010
896,5
10,0

51,287
718,3
8,0

30,373
425,4
4,7

38,542
539,8
6,0

37,278
522,1
5,8

38,178
534,7
5,9

40,198
563,0
6,3

66,202
927,2
10,3

391,743
5486,6
61,0

250,771
3512,2
39,0

642,514
8998,8
100,0

[mln m3]
∆R [mm]

4,712
66

6,140
86

2,999
42

−17,993
-252

−1,856
-26

−3,284
-46

10,567
148

4,284
60

0,428
6

4,427
62

1,428
20

−14,137
−198

−9,282
−130

6,997
98

−2,285
−32

[mln m3]
[mm]
[%]

60,233
843,6
8,7

75,420
1056,3
10,8

86,080
1205,6
12,4

57,898
810,9
8,3

64,924
909,3
9,3

53,886
754,7
7,7

48,245
675,7
6,9

51,465
720,8
7,4

46,174
646,7
6,6

49,209
689,2
7,1

47,110
659,8
6,8

55,806
781,6
8,0

398,441
5580,4
57,2

298,009
4173,8
42,8

696,450
9754,2
100,0

[mln m3]
[mm]
[%]

55,521
777,6
7,9

69,279
970,3
9,9

83,081
1163,6
11,9

75,891
1062,9
10,9

66,780
935,3
9,6

57,170
800,7
8,2

37,678
527,7
5,4

47,181
660,8
6,8

45,746
640,7
6,5

44,782
627,2
6,4

45,682
639,8
6,5

69,943
979,6
10,0

407,723
5710,4
58,4

291,012
4075,8
41,6

698,735
9786,2
100,0

Retencja
Retention

Wymiana pozioma
Horizontal exchange

Wymiana
pionowa
Vertical
exchange

P

Przychód
Water
input

XI

Rozchód
Water
output

Składowe bilansu
Components
of water balance

P – opad, E – parowanie, Hd – dopływ z dorzecza, Hm – dopływ z morza, Hw – odpływ, ∆R – różnica retencji.
P – precipitation, E – evaporation, Hd – inflow from river basin, Hm – inflow from the sea, Hw – outflow, ∆R – retention.
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Pionowe składowe bilansu wodnego w przypadku jeziora Łebsko mają znaczenie drugorzędne. W atmosferycznej fazie wymiany wody dominuje parowanie. Przeciętna roczna suma parowania z powierzchni wodnej wynosi 56,2 mln
m3, co w odniesieniu do jednostki powierzchni jeziora daje wartość 787,4 mm
(tab. 1, 2). W poszczególnych latach bilansowych wielkość parowania była różna
i kształtowała się od 723 mm w 2004 r. do 918 mm w 2007. Tylko w 2004 r. zarejestrowano sumę parowania niższą od opadu. Różnice pomiędzy parowaniem
i opadem były znaczące, a w 2005 r. wyniosły prawie 290 mm.
Średni opad na powierzchnię jeziora w latach 2003–2007 wyniósł 631,6 mm,
co stanowi 6,5% ogólnego dopływu i daje nieco ponad 45 mln m3 objętości wody.
Zasadniczo w miesiącach jesienno-zimowych, głównie od października do lutego, w wymianie pionowej dominuje opad atmosferyczny. Od wczesnej wiosny
natomiast stopniowo wzrasta udział parowania, które tylko sporadycznie jest
rekompensowane przez stosunkowo wysokie opady letnie. Wyrazem tego jest
nieznaczna (zaledwie 23 mm) przewaga opadów w półroczu chłodnym i duża
(179 mm) dominacja parowania w ciepłej porze roku.
Wymiana wody
Tempo wymiany wody w jeziorze obrazuje stosunek objętości wody odpływającej z jeziora do jego pojemności. W przypadku jeziora Łebsko o ilości wody, biorącej udział w wymianie, decyduje jego położenie w dorzeczu rzeki Łeby oraz
w sąsiedztwie Morza Bałtyckiego. Pozostając w związku hydraulicznym z morzem, akwen ma znacznie bardziej dogodne warunki do pełnej i szybkiej wymiany wody niż jeziora śródlądowe. Wskaźnik wymiany wody dla jeziora Łebsko,
obliczony przez Mikulskiego (1970), wynosi 4,4. Dane elementów bilansowych
z okresu 2003–2007 pozwoliły na wyliczenie, że wskaźnik ten ma wartość 5,5,
a w poszczególnych latach kształtuje się od 4,1 w 2006 r. do 6,7 w 2007. Taki
wskaźnik jest typowy dla akwenów aktywnych hydrologicznie (Pasławski 1975).
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Water level and water balance Łebsko Lake
The paper presents short characteristics of water level fluctuations in Łm ebsko Lake
with respect to its spatial variation. The author attempts to establish the water balance of
the reservoir in the period of 2003–2007, taking into consideration the basic elements of
the balance and their role in lake circulation.
Key words: coastal lake, water level, intrusion, drainage base.

Naturalne i antropogeniczne zmiany
warunków hydrologicznych i hydrogeologicznych
zlewni Kobylanki (Rudej) w dorzeczu Liwca
Sebastian Zabłocki
Uniwersytet Warszawski, Zakład Hydrogeochemii, ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
s.zablocki@uw.edu.pl

Zarys treści: Obszar zlewni Kobylanki (Rudej) objęty opracowaniem znajduje się na
Niżu Polskim około 50 km na wschód od Warszawy. Badania terenowe miały na celu
określenie, w jakim stopniu na zmiany stanów wód podziemnych w środkowej części
zlewni (Rynia Nowa) wpływa środowisko naturalne (budowa geologiczna, warunki
hydrogeologiczne, hydrografia, zasilanie), a w jakim antropopresyjna działalność człowieka. Wyniki obserwacji stanów oraz chemizmu wód podziemnych i powierzchniowych pozwoliły ocenić wpływ tych czynników i wyróżnić najważniejsze – znaczny
pobór wód podziemnych oraz ich zasilanie wodami powierzchniowymi z cieku okresowego. Badania miały także na celu określenie zasięgu zmian zachodzących w zlewni
w kontekście ochrony torfowiska źródliskowego, znajdującego się około 1,5 km poniżej
poligonu badawczego. Celem planowanych długookresowych obserwacji jest stwierdzenie tendencji zmian stanów wód podziemnych w tym rejonie, na co wskazywałoby
osuszanie się torfowiska oraz zmiany długości sieci hydrograficznej w stosunku do map
topograficznych z 1990 r.
Słowa kluczowe: warunki hydrogeologiczne, dorzecze Liwca, zasilanie infiltracyjne,
antropopresja.

Lokalizacja obszaru
Zlewnia niewielkiego cieku o nazwie Kobylanka (zamiennie stosowana nazwa
Ruda) położona jest w środkowej Polsce, około 50 km na wschód od Warszawy.
Jest to najbardziej na zachód wysunięty fragment zlewni Liwca, którego bezpośrednim dopływem jest większa od Kobylanki rzeka Osownica (zlewnia V rzędu).
Według podziału fizycznogeograficznego (Kondracki 2000), obszar zlewni obejmuje dwie jednostki – Wysoczyznę Kałuszyńską (318.92) oraz Równinę Wołomińską
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(318.78) (ryc. 1). Zróżnicowanie to przejawia się nie tylko w morfologii terenu, lecz
również w geologii utworów przypowierzchniowych oraz w zagospodarowaniu
terenu. Powierzchnia zlewni to około 42,5 km2. Do Wysoczyzny Kałuszyńskiej
należy niewielki południowy fragment zlewni. Obejmuje ona wypłaszczony
obszar o rzędnych od 175 do 142,5 m n.p.m. i powierzchni 6,46 km2. Niewielkie
deniwelacje związane są ze słabym wcięciem erozyjnym głównego cieku. Lasy
zajmują jedynie 0,61 km2, co stanowi 9,3% powierzchni tej części zlewni. Pozostałe tereny wykorzystywane są rolniczo, z czego niewielki odsetek w strukturze
zajmują użytki zielone.

Ryc. 1. Szkic geomorfologiczny okolic Warszawy wg S. Różyckiego (Kondracki 2000, uzupełnione)
Fig. 1. Geomorphologic draft of Warsaw area by S. Różycki (Kondracki 2000, supplement)

Równina Wołomińska obejmuje środkową i północną część zlewni. Obszar
środkowej części o urozmaiconej rzeźbie terenu pokryty jest prawie w 70% przez
lasy sosnowe i brzozowe z niewielką domieszką gatunków liściastych, zajmujących podmokłe obniżenia zaliczane do pozostałości Puszczy Stanisławowskiej.
Część północna to prawie płaski obszar o wysokościach od 115 do 102 m n.p.m.
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w rejonie ujścia do Osownicy. Lasy stanowią tu 17,7% (siedliska łęgowe), pozostały teren, zagospodarowany rolniczo, to głównie wilgotne łąki i pastwiska.
Lesistość całego obszaru zlewni to 12,64 km2, co stanowi 29,7%.
Hydrografia
Zlewnia Kobylanki jest silnie wydłużona: w linii prostej jest to 17,5 km, jej szerokość w najwęższym miejscu (część środkowa) wynosi zaledwie 700 m. Omówione
wyżej trzy fragmenty zlewni cechują się zróżnicowanymi warunkami hydrologicznymi. Obszar wysoczyzny charakteryzuje się niewielką liczbą małych cieków
okresowych, które zostały uregulowane. W przewężonej części środkowej występuje tylko jeden ciek (główny), którego obniżenie w połowie tej strefy zajmuje
śródleśny obszar źródliskowy. Na styku z wysoczyzną woda w cieku pojawia się
jedynie okresowo. Fala wezbraniowa, pochodząca z roztopów, została zanotowana w rejonie Rynii Nowej, w ostatnich latach kilka razy – w 2007 r.: 22–24.03,
w 2008 r.: 26.01, 01.03, 29.03, 19.04, a w 2009 r.: 28.02 i 14.03.
W części północnej sieć rzeczna jest najlepiej rozwinięta. Oprócz Kobylanki
istnieją dwa dopływy stałe, opisane w Atlasie podziału… (2005) jako: dopływ od
Zabieli i dopływ od Sulejowa (5,13 i 2,44 km długoś-ci); szerokość całej zlewni
wzrasta do 4500 m przy zmianie kierunku z północno-zachodniego na północnowschodni (ryc. 2). Obszar jest silnie zmeliorowany.
Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
Utwory przypowierzchniowe to osady zlodowacenia Warty oraz holocenu. Strefa
wysoczyzny kałuszyńskiej (południowa) budowana jest przez przemyte gliny
zwałowe z niewielkim udziałem osadów piaszczystych wodnolodowcowych,
deluwialych oraz piasków humusowych i namułów piaszczystych den dolinnych
holocenu o małej miąższości. Część środkowa to utwory wodnolodowcowe,
piaszczysto-żwirowe, których genezę wiąże się z tworzeniem stożka napływowego u podnóża wysoczyzny w fazie recesji lądolodu. Wykształciły się na nich
pola piasków eolicznych, wydmy paraboliczne i podłużne (o rozciągłości
NW-SE) oraz niewielkie zagłębienia deflacyjne wypełnione namułami torfiastymi. Rejon źródliskowy Kobylanki to wydłużone torfowisko porośnięte zwartą
pokrywą mchów, turzyc oraz bagna zwyczajnego na terenie olsu. Część północna
to obszar piaszczystej równiny, pokrytej mozaiką znacznej miąższości utworów
rzecznych. Na północy zlewnia opiera się o obszar kolejnej wysoczyzny młodszego stadiału (Wrotek 1999, Piotrowska, Kamiński 2001).
Warunki hydrogeologiczne obszaru zlewni, zwłaszcza przypowierzchniowego poziomu wodonośnego, zostały dość dobrze scharakteryzowane przy
opracowywaniu mapy hydrogeologicznej pierwszego poziomu wodonośnego
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Ryc. 2. Mapa hydroizohips i głębokości do zwierciadła wód podziemnych (Balwierz, Piwowarski 2006,
uzupełnione)
Fig. 2. Map of hydroizohipses and groundwater table depth (Balwierz, Piwowarski 2006, supplemented)

(PPW-WH) w skali 1:50000 (Balwierz, Piwowarski 2006). Zróżnicowanie głębokości
do pierwszego poziomu wodonośnego dokumentują zarówno pomiary w studniach kopanych (tamże), jak i wcześniejsze obserwacje podczas wykonywania
sondowań do SMGP (Wrotek 1999). Rejon południowy zaklasyfikowany został
jako obszar o zróżnicowanych warunkach wodnych, zwierciadło jest lekko napięte,
lecz występuje płytko – poniżej 5 m. Część środkowa zlewni posiada swobodny
poziom wodonośny, wykształcony w piaskach i żwirach wodnolodowcowych,
zwierciadło występuje przeważnie na głębokościach od 2 do 5 m, przy czym
w strefie centralnej, w rejonie źródliska Kobylanki, udokumentowano płytko
położone zwierciadło, występujące w torfach, namułach i piaskach humusowych
dolin rzecznych (0–1 lub 1–2 m). W części południowej swobodne zwierciadło
wód podziemnych występuje bardzo płytko i wykazuje silną więź z wodami
powierzchniowymi (ryc. 2). Warstwę wodonośną budują piaski i żwiry pokryw
wodnolodowcowych oraz utwory rzeczne (torfy, mady, namuły piaszczyste,
piaski humusowe) i zagłębień bezodpływowych (torfy). Mapa hydroizohips
przypowierzchniowego poziomu wodonośnego (Balwierz, Piwowarski 2006,
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uzupełnione) wskazuje na związek wód podziemnych z wodami powierzchniowymi i na drenujący charakter głównych cieków znajdujących się w zlewni.
Ze względu na mały stopień rozpoznania (skala opracowania – 1:50000)
oraz jednorazowość wykonanych pomiarów w przypadku mapy PPW-WH, niemożliwa jest pełna ocena zmienności warunków hydrogeologicznych zlewni,
a przede wszystkim zjawisk obserwowanych w środkowej części zlewni.
Uzupełnieniem mapy PPW-WH jest wykonana na potrzeby artykułu mapa
wskaźnika infiltracji (ryc. 3), oparta na wydzieleniach litologicznych, pochodzących
z materiałów autorskich (do SMGP), w skali 1:25000 (Wrotek 1999). Klasyfikacja
wskaźnika infiltracji to podział utworów na klasy przepuszczalności wg Pazdry,
Kozerskiego (1990), uzupełniony wyróżnieniem klasy IV: w = 0,15 (Sikorska-Maykowska 1981, Krogulec 2004). Na przeważającym obszarze zlewni Kobylanki panują bardzo korzystne warunki do infiltracji wód do poziomu wodonośnego
– I klasa zajmuje 54,8% powierzchni zlewni. Mniejszy udział stanowi III klasa – 14,9%,

Ryc. 3. Mapa wskaźnika infiltracji obszaru zlewni Kobylanki (Rudej)
Fig. 3. Infiltration index map of the Kobylanka River (Ruda) basin
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IV klasa zajmuje powierzchnię 5,29 km2, co stanowi 12,88%. Klasa II to 9,32%
powierzchni zlewni, a klasa V to 8,06%. Na podstawie opadu pomierzonego na
posterunku w Nowej Rynii w 2008 r. – 643,07 mm (opad skorygowany poprawką
Kowalczyk, Ujda; Byczkowski 1999), obliczono średnie zasilanie infiltracyjne dla
obszaru zlewni Kobylanki, które wyniosło 154,9 mm∙r‒1, co stanowi 24% opadu
rocznego.
Badania terenowe
Poligon badawczy usytuowany został w Rynii Nowej w środkowej części zlewni,
przy granicy z wysoczyzną, w miejscowości o charakterze letniskowym i rekreacyjnym, powstałej w połowie lat osiemdziesiątych i przeżywającej do chwili
obecnej ciągły rozwój (ryc. 4). Rejon ten wybrano ze względu na możliwość
obserwacji skutków różnorodnych zmian zachodzących w środowisku wód powierzchniowych i podziemnych oraz możliwość śledzenia wzajemnych powiązań
tych środowisk. Usytuowanie poligonu miało dodatkowo uwzględniać
zebrane informacje ustne od okolicznych mieszkańców, które wskazywały, że
w rejonie Rynii Nowej przed 1939 r. ciek prowadził wodę stale. Wiadomość tę
potwierdza artykuł Nowak (1964), która opisała wyższą część zlewni Osownicy
(Wysoczyzna Kałuszyńska) i wskazała, że w okresie tym istniały „liczne i obficie
bijące przez cały rok źródła, dające wodę o charakterystycznym dla wód pliocenu

Ryc. 4. Lokalizacja piezometrów P1–P4 w rejonie Rynii Nowej (środkowa część zlewni Kobylanki)
Fig. 4. Localization of P1–P4 piezometers in Rynia Nowa area (central part of the Kobylanka River basin)
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smaku i strąceniach nacieków limonitowych barwy pomarańczowej, osadzonych
w pobliżu źródła”. Badania przeprowadzane w tym rejonie w latach 2004–2006
(Zabłocki 2007) potwierdziły brak tych źródeł oraz mniejszych cieków dopływających do zlewni.
Cotygodniowe pomiary prowadzone od marca 2007 r. polegają na obserwacji stanów wód podziemnych w 3 piezometrach o głębokości od 3,70 do 5,16 m,
zlokalizowanych w centralnej części letniska, w odległości 10–30 m od osi cieku
Kobylanki, który na tym fragmencie, podobnie jak w górnej części zlewni, jest
zazwyczaj suchy (ryc. 5).

Ryc. 5. Stany wód podziemnych w piezometrach w środkowej części zlewni Kobylanki (Rudej)
Fig. 5. Groundwater level in the piezometers in the central part of the Kobylanka River (Ruda) basin

Czwarty piezometr (P4) o głębokości 1,52 m założony został w sierpniu 2008
około 1470 m poniżej letniska, w części zlewni, która cechuje się znacznie mniejszą dynamiką zmian środowiska wodnego (ryc. 4). Lokalizacja tego punktu
została wyznaczona na podstawie stałości prowadzenia wody w cieku. Punkt
oddalony jest, podobnie jak na poligonie badawczym, około 10 m od cieku.
Analiza dotychczasowych zmian stanów wód podziemnych w piezometrach P1–P3 wskazuje, że głębokość do zwierciadła wody pierwszego poziomu
wodonośnego kształtuje się w przedziale od 1,38 do 3,53 m, a w otworze położonym najbliżej cieku (P2) amplituda maksymalna wynosi 2 m (ryc. 5). W ciągu
roku hydrologicznego, tak duże zmiany stanów wód podziemnych związane są
przede wszystkim ze znaczną eksploatacją tych wód, prowadzoną na potrzeby
rozwijającego się letniska, która nie jest równoważona przez zasilanie infiltracyjne
z opadów, mimo wysokiej wartości wskaźnika w = 0,3. Na obszarze o powierzchni
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przekraczającej 0,75 km2 istnieje około 100 płytkich ujęć wód podziemnych na
potrzeby mieszkańców działek. Pobór wód prowadzi do sezonowego, począwszy od marca, obniżania się zwierciadła z prędkością nawet o 10 cm na tydzień.
Obserwacje w piezometrach pozwoliły wskazać, że duże znaczenie dla odbudowy zasobów wód podziemnych ma zasilanie z wód powierzchniowych,
które na tym fragmencie cieku Kobylanki płyną jedynie przez kilka dni w roku.
Zazwyczaj suche, po wiosennych roztopach (lub w środku zimy w czasie odwilży) koryto prowadzi znaczne ilości wody, nie magazynowane ze względu na
brak zalesień w części wysoczyznowej zlewni (6,64 km2) oraz niski wskaźnik
infiltracji. Budowa geologiczna strefy aeracji i saturacji rejonu poligonu jest prosta, są to jedynie piaski ze żwirami wodnolodowcowe. Dla próby piasku średnioziarnistego, pobranego ze strefy aeracji z głębokości 2 m, wyznaczono wartość
współczynnika filtracji równą 4∙10‒4–2,5∙10‒5 m∙s‒1. Wykształcenie litologiczne
powoduje szybkie przesączanie się wody z cieku do warstwy wodonośnej. Obserwacje w piezometrach potwierdzają infiltrujący charakter cieku w okresie wiosennym oraz lokalne odwrócenie kierunku przepływu wód podziemnych od cieku.
Piezometr P4 zlokalizowany jest w strefie, do której wiosenna fala wezbraniowa zazwyczaj nie dociera. Cała woda prowadzona w cieku zostaje zmagazynowana wcześniej, dzięki kompleksom leśnym, na całym przekroju zlewni. Rola
retencyjna lasu podkreślona jest również tym, że w bliskim sąsiedztwie piezometru
P4 stwierdzono występowanie 7 źródeł, 9 młak i wysięków zlokalizowanych wzdłuż
osi doliny, które zapewniają stałość przepływu wody w cieku poniżej nich.
Dla tych samych okresów w sezonie jesienno-zimowym, nawet przy braku
eksploatacji wód na terenie letniska (poza sezonem), brak jest korelacji zmian
stanów w piezometrach P2 i P4 – zwierciadło w piezometrze P4 wykazuje szybką
reakcję po opadzie i infiltracji wód opadowych.
Oprócz cotygodniowych pomiarów stanów wód podziemnych przeprowadzono badania chemizmu wód podziemnych, powierzchniowych i opadowych
na terenie poligonu. Próbki wód podziemnych pobrano z piezometru P2 położonego najbliżej cieku, w dwóch okresach – w grudniu 2007, przy niskich stanach
wód podziemnych, oraz w kwietniu 2008, kiedy do badań pobrano również
próbkę wody powierzchniowej podczas jednego z wezbrań cieku, w okresie zasilania wód podziemnych (tab. 1). Badania dotyczyły oznaczenia zawartości makroskładników oraz form mineralnych azotu.
Wyniki badań wskazują, że wody powierzchniowe w okresie wiosennym
niosą znaczne ilości rozpuszczonych form mineralnych azotu. Całkowita zawartość azotu mineralnego w wodach powierzchniowych to 1,89 mg N∙dm‒3. Wielkość ta zbliżona jest do stężeń w wodach podziemnych z tego okresu – 2,24 mg
N∙dm‒3. W okresie jesienno-zimowej niżówki wody podziemne zawierały dwa
razy mniejsze ilości azotu mineralnego – 1,23 mg N∙dm‒3. Na wiosnę w wodach
podziemnych duży jest udział zawartości azotynów – 0,049 mg NO2∙dm‒3, podobnie
jak i azotanów – 9,74 mg NO3⋅dm‒3. W okresie jesiennym w wodach podziemnych
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Tab. 1. Zestawienie wyników badań chemizmu wód podziemnych, powierzchniowych i opadowych
w Rynii Nowej
Tab. 1. Results of chemistry analysis of groundwaters, surface waters and precipitation in Rynia Nowa
Wskaźniki
analizy
Water
analysis index

Rynia Nowa, P2

Opad atmosferyczny

Data analizy

05.12.2007

20.04.2008

Typ wody

HCO3–SO4–Ca–Mg

HCO3–SO4–Ca–Mg

NH4+ [mg⋅dm–3]

0,039

0,026

0,064

0,541

0,10

NO2– [mg⋅dm–3]

0,001

0,049

0,010

0,013

0,033

NO3–

5,312

9,739

7,969

3,984

7,969

azot ogólny mineralny [mg⋅dm–3]

1,23

2,24

1,85

1,32

1,89

mineralizacja
ogólna [mg⋅dm–3]

330,42

207,05

34,13

18,00

194,11

PEW [μS⋅cm–1]

0,299

0,278

0,033

0,015

0,243

pH

7,33

7,09

5,30

5,20

6,87

7,1

5,4

3,3

8,6

8,3

[mg⋅dm–3]

temperatura

[0C]

05.12.2007

20.04.2008

Kobylanka –
Rynia Nowa
20.04.2008

SO4–NO3–Ca–Na SO4–NO3–Ca–Na SO4–HCO3–Ca

zawartość azotynów wyniosła 0,001 mg NO2∙dm‒3, a azotanów – 5,31 mg NO3∙dm‒3.
Mimo dużych zmian w zawartości składników podrzędnych, woda podziemna
nadal zachowuje typ hydrochemiczny wodorowęglanowo-siarczanowo-wapniowo-magnezowy (tab. 1). Badania chemizmu wód potwierdzają wpływ wód powierzchniowych na chemizm wód podziemnych.
Podsumowanie
Badania przeprowadzone w zlewni Kobylanki podkreślają dużą dynamikę zmian
zachodzących w środowisku wód podziemnych i powierzchniowych. Obserwacje
zmian stanów wód podziemnych wskazują na oddziaływania antropogeniczne.
W rejonie poligonu w Rynii Nowej największe znaczenie w zmniejszaniu zasobów wód podziemnych ma duża eksploatacja, a w ich zasilaniu największą rolę
odgrywa okresowy ciek powierzchniowy. W granicach górnej części zlewni, rolnicze zagospodarowanie terenu i niska lesistość prowadzą do gwałtownych wezbrań cieku, w części poniżej poligonu zaś następuje retencja wód na skutek
znacznego zalesienia oraz występowania w podłożu przepuszczalnej warstwy
piasków i żwirów wodnolodowcowych.
Zmiany dotyczą również chemizmu wód podziemnych. Poprzez zasilanie
wodami powierzchniowymi, które niosą znaczny ładunek związków chemicznych, pochodzących z działalności rolniczej (związki azotu), następuje zmiana
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składu chemicznego wód podziemnych w rejonie, który nie jest użytkowany
rolniczo. Przejawia się to w pięćdziesięciokrotnym wzroście zawartości w wodach podziemnych azotynów, które świadczą o „młodym” zanieczyszczeniu.
Dwukrotnie wzrasta również zawartość azotanów.
Obserwacje w dotychczasowych punktach monitoringu wód podziemnych
w zlewni Kobylanki będą kontynuowane w celu określenia długookresowych
zmian stanów wód podziemnych. Ze względu na krótki okres pomiarowy nie
można obecnie określić, czy tak znaczne zmiany środowiska wód podziemnych
mają konsekwencje dla części zlewni poniżej letniska, a w szczególności rejonu
źródliskowego Kobylanki i występującego tam torfowiska.
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Natural and anthropogenic changes in hydrological
and groundwater conditions in the Kobylanka (Ruda) catchment
in the Liwiec River basin
The area of the Kobylanka (Ruda) catchment is located in central Poland, around 50 km
east of Warsaw. Research in the central part of the catchment (Rynia Nowa) was
performed in order to valuate the influence of geological structure, morphology of the
terrain and the pressure of human activities on groundwater level changes and on the
hydrography of the catchment changes. A map of hydroisohypses and groundwater
table depth (fig. 2) was drawn on the basic of a hydrogeological map of the first aquifer
in scale 1:50000 (Balwierz, Piwowarski 2006). This case study and its scale has not shown
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groundwater and surface water changes in the central part of the basin. The study area
was located in the village of Rynia Nowa, where since March 2007 until now, groundwater level has been observed in 3 piezometers on a weekly basis (fig. 5). The forth piezometer (P4) is located around 1470 m below the study area in Rynia Nowa. Observations
concluded in P4 since August 2008 have shown that there is no correlation between
groundwater level changes in piezometer P4 and the other three piezometers. Groundwater and surface water analyses have shown changes in groundwater chemistry as a
result of surface water infiltration in spring. The planned long-term observations will
show if there is groundwater level decrease in moor area located 1,5 km below Rynia
Nowa (fig. 4) caused by considerable groundwater takeoff in this area. Groundwater
level decrease in the Kobylanka River basin is possible according to an article by Nowak
(1964).
Key words: groundwater conditions, Liwiec River basin, recharging infiltration, anthropopression.
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Zarys treści: Celem pracy jest przedstawienie wielkości oraz zmienności odpływu
z wybranego dorzecza Pojezierza Krajeńskiego. Na podstawie 45-letnich ciągów danych,
dotyczących średnich rocznych przepływów, scharakteryzowano zasoby wód na tle
wartości przeciętnych dla kraju oraz sąsiednich dorzeczy. Przedstawione wyniki
pozwoliły podkreślić specyfikę położenia oraz zmienność wybranego elementu hydrologicznego.
Słowa kluczowe: odpływ rzeczny, wieloletnia zmienność, Łobżonka.

Łobżonka jest prawostronnym dopływem środkowej Noteci. Przepływa przez
centralną część Pojezierza Krajeńskiego, zlokalizowanego między dorzeczami
Brdy na wschodzie i Gwdy na zachodzie. Wzdłuż północno-wschodniej granicy
dorzecza biegnie dział wodny I rzędu, stanowiący granicę między dorzeczami
Odry i Wisły. Różnorodne formy rzeźby lodowcowej, liczne jeziora i zagłębienia
bezodpływowe podkreślają zróżnicowaną rzeźbę analizowanego obszaru. Sieć
hydrograficzną charakteryzowanego dorzecza tworzy Łobżonka wraz z jej dopływami, prawostronną Stołunią oraz lewostronną Lubczą i Orlą. Obok wód
płynących w dorzeczu rzeki Łobżonki występuje duża liczba jezior, co jest charakterystyczną cechą rzeźby młodoglacjalnej. Według Atlasu hydrologicznego…
(1986), powierzchnia całkowita dorzecza Łobżonki wynosi 986,2 km2 (ryc. 1).
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Ryc. 1. Zlewnia Łobżonki
Fig. 1. The Łobżonka River basin

Na Łobżonce znajduje się obecnie tylko jeden posterunek wodowskazowy,
w Wyrzysku, zamykający część dorzecza o powierzchni 635 km2, co stanowi
64,4% powierzchni całkowitej. Wodowskaz znajduje się na 12,2 km biegu rzeki.
Celem pracy jest charakterystyka wieloletniej zmienności odpływu Łobżonki w profilu Wyrzysk w okresie 1951–1995, na podstawie danych uzyskanych
z Urzędu Miasta i Gminy w Wyrzysku. Dorzecze Łobżonki nie było dotąd
przedmiotem badań hydrologicznych.
Średni przepływ Łobżonki za okres 1951–1995 wyniósł 2,40 m3⋅s–1, co daje odpływ jednostkowy w wysokości 3,78 dm3⋅s–1⋅km–2. Na podstawie rocznych odpływów jednostkowych Łobżonki w Wyrzysku obliczono roczne współczynniki odpływu jednostkowego k (iloraz średniej rocznej i wieloletniej) dla okresu 1951–1995.
W analizowanym wieloleciu wystąpiło łącznie 21 lat suchych (k < 0,90),
21 lat wilgotnych (k > 1,09) oraz 3 lata przeciętne (k = 0,90÷1,09). Okres ten charakteryzował się więc równowagą lat suchych i wilgotnych (po 21 lat). Wielkość
współczynnika k rocznych odpływów jednostkowych była zróżnicowana. Wahała się od 0,40 (1951) do 1,89 (1967).
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Na ryc. 2 przedstawiono roczne współczynniki odpływów jednostkowych
oraz krzywą kumulacyjną odchyleń rocznych odpływów jednostkowych od
średniej z wielolecia. Na podstawie analizy krzywej Σ(k – 1) wyróżniono trzy
charakterystyczne okresy:
− pierwszy okres 1951–1961 z wyraźną tendencją spadkową odpływów
jednostkowych i niewielką fluktuacją w 1957 r., kiedy k wyniosło 1,24;
− drugi okres 1962–1988 z przewagą lat wilgotnych i niewielkimi fluktuacjami lat suchych (1969, 1973, 1976, 1978, 1984);
− trzeci okres 1989–1995 z wyraźną tendencją malejącą odpływów jednostkowych.

Ryc. 2. Roczne współczynniki odpływu jednostkowego k i ich krzywa kumulacyjna ∑(k – 1) Łobżonki
w profilu Wyrzysk w latach 1951–1995
Fig. 2. Annual runoff coefficients (k) and their cumulative curve ∑(k – 1) for the Łobżonka River at
the hydrometric station Wyrzysk in 1951–1995

Najniższe położenie krzywej widoczne jest na początku lat sześćdziesiątych, następnie krzywa stopniowo podnosi się, by osiągnąć najwyższe położenie najpierw
w 1968, następnie w 1988 r. Gwałtowny spadek z początkiem lat dziewięćdziesiątych wiąże się z występującymi wówczas letnimi niżówkami. ,,Bardzo sucha, wyróżniająca się głębokimi niżówkami, była pierwsza połowa lat 90.” (Fal, Bogdanowicz 2002, s. 28). W tym czasie na obszarze całej Polski odnotowano suszę hydrologiczną.
Szczególnie niskimi zasobami wód powierzchniowych, a co za tym idzie
– głęboką niżówką, charakteryzował się 1992 r., kiedy sumy opadów wyniosły
zaledwie 295 mm; przepływ dla tego roku wyniósł 1,07 m3⋅s–1, co odpowiadało
odpływowi jednostkowemu 1,69 dm3⋅s–1⋅km–2 (rok skrajnie suchy).
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Najwyższy odpływ zanotowano w 1967 r. – 142,3 mln m3 (225 mm),
a najniższy w 1951 r. – 30,6 mln m3 (48 mm). Średnia wielkość warstwy odpływu
dla Polski wynosi 171 mm (Łobżonka 119 mm – wielolecie 1951–1995).
Według Atlasu hydrologicznego… (1986), Łobżonka w okolicach Wyrzyska
osiąga warstwę odpływu około 125 mm, a odpływ jednostkowy waha się od 3 do
4 dm3⋅s–1⋅km–2. W wieloleciu 1951–1995 warstwa odpływu była zbliżona.
Podsumowując, warto podkreślić, że odpływ jednostkowy z dorzecza Łobżonki jest wyjątkowo niski w porównaniu z sąsiednimi dorzeczami. W porównywalnym okresie (1967–1980) w przypadku dorzecza Gwdy w Pile wyniósł
5,73 dm3⋅s–1⋅km–2, Brdy w Smukale – 6,28 dm3⋅s–1⋅km–2, a Łobżonki w Wyrzysku –
zaledwie 4,38 dm3⋅s–1⋅km–2. Wartość ta jest znacznie niższa od średniej krajowej
(5,5 dm3⋅s–1⋅km–2). Przyczyną niskich odpływów jednostkowych z dorzecza Łobżonki może być położenie Pojezierza Krajeńskiego na przedpolu moren pomorskich (relatywnie niskie wysokości bezwzględne, „cień opadowy”). W dorzeczu
Łobżonki średnia wieloletnia suma opadów za okres 1951–1995 wyniosła 583 mm
i była niższa od średniej sumy opadów przyjmowanej dla Polski.
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Initial characteristics of runoff from the Łobżonka River’s basin
The Łobżonka River is a right tributary of the middle Noteć River. It flows through the central part of Krajeńskie Lake District located between the Brda River basin on the east and the
Gwda River basin on the west. The hydrographical network of the presented basin that consists of the Łobżonka River together with its tributaries: the Stołunia River on the right and
the Lubcza and the Orla Rivers on the left (fig. 1). According to Atlas hydrologiczny Polski
(1986), the area of the Łobżonka River basin is 986,2 km2. The Łobżonka River has only one
hydrometric station that is located in Wyrzysk, which closes the basin area of 635 km2. That
represents 64,4% of the whole basin area. The aim of this paper is to describe multi-year dynamics of the Łobżonka River runoff at a hydrometric station in Wyrzysk between 1951 and
1995. Specific runoff from the Łobżonka River basin is exceptionally low as compared to
neighbouring basins. In a comparable period of 1967 to 1980, it was 5,73 dm3⋅s–1⋅km–2 for the
Gwda River basin at a hydrometric station in Piła, 6,28 dm3⋅s–1⋅km–2 for the Brda River basin
at a hydrometric station in Smukała and merely 4,38 dm3⋅s–1⋅km–2 for the Łobżonka River
basin at the hydrometric station Wyrzysk. The latter value is significantly lower than the
country’s average 5,5 dm3⋅s–1⋅km–2. The possible cause of the Łobżonka River basin specific
discharge being so low may be the location of Krajeńskie Lake District – in the foreland of
Pomeranian moraines (relatively small altitudes, “rain shadow”).
Key words: river runoff, multi-year dynamics, the Łobżonka River.
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Zarys treści: Celem pracy była próba wyjaśnienia, jak procesy decydujące o rozrządzie
dopływu atmosferycznego, zachodzące na obszarach nie posiadających powierzchniowego połączenia z systemami odwadniającymi, mogą przebiegać w świetle teorii retencyjno-drenujących zbiorników organizacji odpływu potamicznego. Miejscem badań był
obszar endoreiczny Linia (oeL) o powierzchni około 70 km2, należący do dorzeczy Łeby
i Bukowiny. Wyznaczenie dla oeL nie tylko elementarnej, ale także jednostkowej struktury hydrograficznej uzmysławia, że rola takiego dużego obszaru endoreicznego jest
większa, niż wynikałoby to z sumowania cech poszczególnych zagłębień.
Słowa kluczowe: obszar endoreiczny, struktura hydrograficzna, model konceptualny,
retencja zagłębień.

Przyjęcie efektu hydrograficznego za czytelny wskaźnik obiegu wody w systemie
hydrograficznym, a więc uzyskanie możliwości odczytywania tego obiegu metodami geograficznymi, wymaga zdefiniowania go jako systemu terytorialnego
(Drwal 1982). Zdefiniowanie systemu hydrograficznego jako systemu terytorialnego pozwala z kolei na zdefiniowanie zlewni poszczególnych obiektów hydrograficznych jako elementów (jednostek) hydrograficznych. W procesie formowania się odpływu jednostki hydrograficzne tworzą elementy przestrzenne różnej
rangi hydrologicznej. Rodzaj, ułożenie względem siebie oraz rozmieszczenie
w przestrzeni systemu hydrograficznego jednostek hydrograficznych (elementów) jest rozumiane jako jego struktura hydrograficzna (Drwal 1982, 1994, Drwal,
Borowiak 1996, Fac-Beneda 2006).
Głównym celem pracy była próba wyjaśnienia, jak procesy decydujące
o rozrządzie dopływu atmosferycznego, zachodzące na dużych obszarach nie
posiadających powierzchniowego połączenia z systemami odwadniającymi, mogą przebiegać w świetle teorii retencyjno-drenujących zbiorników organizacji
odpływu potamicznego, którą można zobrazować za pomocą konceptualnego
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modelu kaskady ośrodków retencji (ryc. 1). Jedną z dróg prowadzących do rozwiązania tego problemu jest rozpoznanie wewnętrznej struktury hydrograficznej
tych obszarów na poziomie bardziej szczegółowym niż elementarny (Drwal 1994,
Drwal, Hryniszak 2003, Fac-Beneda i in. 2003).
rz

Ryc. 1. Konceptualny model kaskady ośrodków retencji. (Woźniak 2008, na podst. Drwal, Hryniszak
2003, zmienione)
rz – basen retencji zagłębień, rda – basen rozrządu opadu atmosferycznego, ios – basen inicjowania
odpływu stałego, or – zbiornik odpływu regionalnego, ot – zbiornikiem odpływu tranzytowego,
onw – zbiorniki ostatecznego odpływu nadwyżek wody
Fig. 1. Conceptual model of outflow organization (Woźniak 2008, according to Drwal, Hryniszak
2003, modified)
rz – level of pothole retention, rda – level of distribution of precipitation, ios – level of initiation of permanent river runoff, or – level of regional river runoff, ot – level of transit river runoff, onw – level of final
runoff of water surplus

Miejscem badań był obszar endoreiczny Linia (oeL) o powierzchni około
70 km2, który jest utworzony przez kilka przylegających do siebie obszarów bezodpływowych leżących w dorzeczach Łeby i Bukowiny. Teren ten był traktowany w pracy jako samodzielny system terytorialny. Nazwa „Linia” pochodzi od
największej miejscowości w tym rejonie. W północnej część obszaru wyznaczono
trzy systemy endoreiczne. Różnią się one zarówno typem odbiornika, funkcjonującą na ich powierzchni siecią hydrograficzną, jaki i sposobem użytkowania terenu.
Wyniki czteroletnich badań (lata kalendarzowe 2003–2007) wykazały, że
jednostkowa struktura hydrograficzna staje się odczytywalna dopiero wówczas,
gdy za kryterium różnicujące przyjmie się stosunek wielkości retencji potencjalnej
zagłębień do wielkości retencji rzeczywistej. Kryterium to sprawia, że niestałość
obiektów, które w świetle modelu kaskady ośrodków retencji można traktować
jako atrybuty zbiornika, przestaje utrudniać jej odczytywanie, a staje się cechą
odróżniającą ten zbiornik terytorialnego systemu hydrograficznego.
Badano, jak jednostkowa struktura hydrograficzna zmieniała się przeciągu lat
obserwacji w zależności od warunków meteorologicznych. Okazuje się, że zmiany te nie nawiązują ściśle do pór roku, a można je powiązać z wielkością potencjalną i rzeczywistą zagłębień występujących w danym systemie endoreicznym.
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Wyznaczenie dla oeL nie tylko elementarnej, ale także jednostkowej struktury hydrograficznej uzmysławia, że rola takiego dużego obszaru endoreicznego
jest większa, niż wynikałoby to z sumowania cech poszczególnych zagłębień.
Uwidacznia się to szczególnie przy analizie retencji potencjalnej pojedynczych
zagłębień, która wydawać może się niewielka. Tymczasem możliwości retencyjne
systemów endoreicznych okazują się być wystarczające, aby zgromadzić całą
wodę pochodzącą z opadów.
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Hydrographical unit structure of endorheic systems
The main aim of the work is to answer the question what is the place of endorheic areas
in a conceptual model of outflow organisation and to recognize the processes connected
with water cycle. The model is an underground retention basin of the corresponding
area, made of reservoirs “inscribed” in it, in a cascade manner (fig. 1). The most important part of the water cycle that takes place in an endorheic area is the retention of potholes in that area. The study area is a unit (70 km2) composed of adjacent endorheic
areas belonging to separate catchments (Łeba and Bukowina) in the Kashubian Lakeland. The most characteristic feature of the cascade is the ephemeral character of its hydrographical elements.
Key words: endorheic area, hydrographical structure, conceptual model, pothole retention.
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Zarys treści: Celem pracy było oszacowanie, dla rejonu miejscowości Kampinos, zasilania infiltracyjnego oraz porównanie warunków infiltracji obszaru dolinnego oraz wysoczyznowego. Zróżnicowanie zjawiska w czasie oceniono metodą klimatyczną, w przestrzeni zaś – metodą wskaźnikową, przyjmując 3 klasyfikacje. Dzięki analizie wyników,
uzyskanych z klasyfikacji wskaźnikowych, zweryfikowano, która klasyfikacja najwierniej charakteryzuje przestrzenne warunki infiltracji poligonu. Za pomocą metody klimatycznej otrzymano zasilanie równe 124 mm⋅rok‒1, a za pomocą klasyfikacji wskaźnikowej
Pazdro – równe 100,2 mm⋅rok‒1. Wielkość zasilania oszacowana za pomocą wskaźników
Pazdro dla doliny wynosiła 151,4 mm⋅rok‒1, dla wysoczyzny zaś – 95,3 mm⋅rok‒1.
Słowa kluczowe: infiltracja efektywna, metoda wskaźnikowa, metoda klimatyczna.

Lokalizacja poligonu badawczego
Niewielki poligon badawczy, o powierzchni 30,24 km2, zlokalizowany został w środkowej Polsce, 30 km na zachód od Warszawy, w okolicach miejscowości Kampinos.
Pod względem geomorfologicznym i hydrograficznym położony jest na obszarze
tarasu kampinoskiego na północy (zlewnia Łasicy) i poziomu błońskiego oraz Wysoczyzny Rawskiej w części centralnej i południowej (zlewnia Utraty) (ryc. 1).
Metody i wyniki oceny zasilania infiltracyjnego
Zasilanie infiltracyjne jest głównym elementem kształtującym wielkość zasobów
wód badanego obszaru. Proces jest zmienny zarówno w czasie, jak i w przestrzeni,
dlatego przy jego ocenie ważny jest taki dobór metodyki, który uwzględnia obie
zmienności. Zależność zasilania od wielu nakładających się czynników i możliwość
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Ryc. 1. Położenie poligonu badawczego na tle szkicu geomorfologicznego Kotliny Warszawskiej
(Dzierżek 1996)
Fig. 1. Study area localisation with Warsaw Valley in the background (Dzierżek 1996)

zdobycia odpowiednich danych pomiarowych, wpływa na wybór metody oraz
sprawia, iż wielkość zasilania można ocenić wyłącznie szacunkowo. W opracowaniu określono zasilanie przy wykorzystaniu niewielkiej ilości danych; skorygowany opad atmosferyczny oraz parowanie terenowe dla wielolecia 1961–1990
przyjęto z monografii Jaworskiego (2004), posterunek w Brwinowie uznając, za
autorem, jako reprezentatywny dla całej zlewni Utraty oraz poligonu badawczego.
Czasową zmienność zasilania określono, przy zastosowaniu tych danych, za pomocą metody klimatycznej, z różnicy między średnim rocznym (badanego wielolecia) opadem atmosferycznym (P = 697,9 mm⋅rok‒1) a parowaniem terenowym
(E = 573,5 mm⋅rok‒1). Wielkość infiltracji efektywnej, oszacowana tą metodą, wyniosła na analizowanym poligonie 124,4 mm∙rok‒1 (P – E = 124,4 mm⋅rok‒1), co stanowi
17,8% tego opadu. Analizując sezonową zmienność procesu w ciągu roku zauważa
się, iż opady atmosferyczne efektywnie zasilają wody podziemne od listopada do
kwietnia, natomiast w okresie letnim zasilanie nie zachodzi (tab. 1). Na podstawie
dokładniejszej analizy średniej opadu z każdego miesiąca w wieloleciu 1961–1990,
stwierdzono brak zasilania w maju, czerwcu i lipcu.
Ocenę zmienności przestrzennej procesu umożliwiło zastosowanie metody
wskaźnikowej, przy użyciu klasyfikacji Schneidera (1952, zmienione), Pazdro
(1977, zmienione) oraz Herbicha (2005). Wyniki zweryfikowano badaniami
współczynnika filtracji strefy aeracji, określonego na podstawie analizy sitowej
prób gruntu, reprezentujących poszczególne wydzielenia litologiczne terenu,
i obliczonego za pomocą wzoru amerykańskiego: k = 0,36d 202,3 , gdzie d20 – średnica
zastępcza równa 20% zawartości ziaren na krzywej uziarnienia gruntu (równanie
ważne w przedziale: 0,01 < d20 < 2,0 mm).
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Tab. 1. Zestawienie wartości zasilania infiltracyjnego uzyskanych na podstawie metody klimatycznej
Tab. 1. Comparison of results obtained with the climatic method
Posterunek opadowy
Brwinów – zlewnia Utraty
Precipitation observation point
in Brwinów – the Utrata River
drainage basin

Wartość
średnia roczna
Mean annual
value

Wartość średnia
roczna dla okresu
zimnego (XI–IV)
Mean annual value
for cold period (XI–IV)

Wartość średnia
roczna dla okresu
ciepłego (V–X)
Mean annual value
for hot period (V–X)

Średni opad atmosferyczny
z okresu 1961–1990 [mm⋅rok‒1]
Mean precipitation
in 1961–1990 [mm⋅a‒1]

697,9

275,8

422,0

Średnie parowanie terenowe
z okresu 1961–1990 [mm⋅rok‒1]
Mean land evapotranspiration
in 1961–1990 [mm⋅a‒1]

573,5

130,8

442,7

Udział parowania terenowego
w stosunku do wysokości
opadu atmosferycznego [%]
Land evapotranspiration
vs precipitation [%]

82,2

47,4

104,9

Infiltracja efektywna Ie
[mm⋅rok‒1]
Recharging infiltration Ie
[mm⋅a‒1]

124,4

145,0

-20,7

Infiltracja efektywna Ie
[% opadu]
Efficient infiltration Ie
[% of precipitation]

17,8

52,6

0,0

Za pomocą tej metody uzyskano następujące wyniki średnich ważonych
(wagą była powierzchnia terenu) wielkości zasilania: Pazdro – 100,2 mm⋅rok‒1,
Schneider – 187,9 mm⋅rok‒1, Herbich – 49,1 mm⋅rok‒1. Według klasyfikacji Pazdro
na terenie dominują strefy o średnich warunkach infiltracji (wskaźnik infiltracji
w = 0,20) – ponad 35% obszaru. Klasyfikacja Herbicha ujednolica zastoiskowe
utwory piaszczysto-mułowo-ilaste poziomu błońskiego, przypisując zarówno
piaskom, jak i iłom złe warunki infiltracji – klasę V. Klasa ta zajmuje powierzchnię równą prawie 40% badanego obszaru (ryc. 2). Zgodnie z klasyfikacją Schneidera ponad 50% terenu zajmują obszary, gdzie wskaźnik infiltracji w jest wyższy
od 0,30, czyli obszary odpowiadające bardzo dobrym warunkom zasilania według klasyfikacji Pazdro. Ze względu na małą wiarygodność klasyfikacji Schneidera, wyniki nie zostały zobrazowane graficznie.
Otrzymane wartości współczynnika filtracji (od 3,29⋅10‒4 do 2,59⋅10‒5 m∙s‒1;
ryc. 2) wskazują na dominację w obrębie poligonu utworów średnio przepuszczalnych. Granice tych utworów w zarysach powtarzają obszary występowania
średnich warunków infiltracji wydzielonych na podstawie klasyfikacji Pazdro.
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Ryc. 2. Warunki infiltracji według klasyfikacji wskaźnikowych
A – Pazdro (1977, zmieniona), B - Herbich (2005)
Fig. 2. Infiltration conditions based on coefficiental classifications
A – Pazdro (1977, modified), B – Herbich (2005)

Fakt ten przemawia za wyborem metody Pazdro, jako dającej najbardziej zbliżoną do rzeczywistej wielkość zasilania infiltracyjnego na analizowanym terenie.
Porównanie wielkości zasilania
na obszarze jednostki dolinnej i wysoczyznowej
Różnicując teren badań na jednostkę typu dolinnego i typu wysoczyznowego,
można (stosując klasyfikację Pazdro) ocenić zasilanie infiltracyjne na obszarze
zbudowanym z namułów, torfów i piaszczysto-żwirowych utworów rzecznych
oraz na obszarze występowania utworów zastoiskowych, lodowcowych i wodnolodowcowych. Przyjmując średni wskaźnik infiltracji efektywnej, otrzymany
na podstawie tej klasyfikacji, dla tarasu kampinoskiego jako równy 0,22, a dla
poziomu błońskiego i Wysoczyzny Rawskiej – 0,14, można przyjąć, że wielkość
zasilania kształtuje się na poziomie 151,4 mm⋅rok‒1 w obrębie doliny rzecznej
i 95,3 mm⋅rok‒1 w obrębie wysoczyzny. Warto zaznaczyć, iż wielkość infiltracji
efektywnej na terenach położonych w dolinie Wisły jest bardzo zbliżona do war-
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tości wyznaczonej dla tego obszaru przez Krogulec (2004). Autorka, używając
wskaźników Pazdro (1977), otrzymała wartość 141,4 mm⋅rok‒1.
Wnioski
Wielkość zasilania infiltracyjnego, określona dla wybranego poligonu, zależy od
wybranej metodyki obliczeń. Średnie zasilanie określone metodą klimatyczną
wynosi 124,4 mm⋅rok‒1, metodą wskaźnikową zaś: Pazdro (1977, zmienione) –
100,2 mm⋅rok‒1, Schneider (1952, zmienione) – 187,9 mm⋅rok‒1, Herbich (2005) –
49,1 mm⋅rok‒1. Określony na podstawie analizy sitowej współczynnik filtracji
pozwala uznać klasyfikację Pazdro za najbardziej wiarygodną. Położenie terenu
w obrębie dwóch jednostek stwarza możliwość porównania wielkości zasilania
w obrębie jednostki dolinnej i wysoczyznowej, które wynoszą, odpowiednio,
151,4 i 95,3 mm⋅rok‒1.
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Assessment of infiltration process
in the vicinity of Kampinos
Quantitative evaluation of groundwater recharge was done in the vicinity of Kampinos village, an area where two different geomorphologic units are distinguished (fig. 1). From
a variety of methods, climatic and coefficiental classifications based on Pazdro (1977),
Schneider (1952) and Herbich (unreported) were choosen. The obtained results of infiltration
rate estimation are as follows: 124,4 mm⋅year‒1 (climatic method), 100,2 mm⋅year‒1 (Pazdro’s
coefficients), 187,9 mm⋅year‒1 (Schneider’s coefficients) 49,1 mm⋅year‒1 (Herbich’s coefficients). The validity of Pazdro’s coefficients were confirmed by the values of the permeability
coefficient. Pazdro’s avarage infiltration coefficients were used to evaluate and compare the
volume of infiltration in the river valley and upland. The research results are as follows:
151,4 mm⋅year‒1 in the valley and 95,3 mm⋅year‒1 in the upland.
Key words: efficient infiltration, coefficiental method, climatic method.
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Zarys treści: Reknica jest prawobrzeżnym dopływem Raduni i według klasyfikacji
Graveliusa jest rzeką IV rzędu. Celem pracy było określenie wykształcenia i organizacji
sieci rzecznej Reknicy w różnych warunkach hydrometeorologicznych, przy zastosowaniu hierarchizacji sieci cieków metodą Drwala oraz Hortona-Strahlera. W wyniku badań
stwierdzono, iż sieć rzeczna Reknicy charakteryzuje się sezonową zmiennością
w wykształceniu i sposobie organizacji sieci cieków.
Słowa kluczowe: sieć rzeczna, rzeka Reknica, prawa Hortona, sezonowa zmienność,
Pojezierze Kaszubskie.

Obraz sieci cieków w ciągu roku hydrologicznego ulega okresowym zmianom.
Sezonowa zmienność w sposobie wykształcenia i organizacji, charakteryzująca
systemy rzeczne w obszarze terenów polodowcowych, jest zjawiskiem
powszechnym oraz typowym (Drwal 1979). Zastosowanie odpowiednich miar,
pozwalających określić sposób wykształcenia i organizacji sieci hydrograficznej,
może stać się narzędziem do oceny jej okresowego charakteru oraz wpływu
czynników decydujących o kształtowaniu tej zmienności (Drwal 1982). Czynnikami determinującymi różnice w obrazie sieci cieków są klimat, lokalne warunki
środowiska przyrodniczego oraz antropopresja.
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Obszar badań
Do przeprowadzenia badań wybrano zlewnię rzeki Reknicy o powierzchni 52,85
km2. Według podziału fizycznogeograficznego Kondrackiego (2002), teren zlokalizowany jest w środkowej części mezoregionu Pojezierze Kaszubskie, w makroregionie Pojezierze Wschodniopomorskie. Według Atlasu podziału… (2005)
i zgodnie z klasyfikacją Gravelliusa, zlewnia rzeki jest jednostką hydrograficzną
IV rzędu, jednym z największych prawobrzeżnych dopływów Raduni (ryc. 1).

Ryc. 1. Sieć rzeczna Reknicy w roku hydrologicznym 2008
1 – dział wodny, 2 – jeziora, 3 – cieki stałe, 4 – cieki okresowe lub epizodyczne (występujące tylko
w półroczu zimowym), 5 – profil zmykający, 6 – punkt pomiarowy
Fig. 1. Reknica River network in hydrological year 2008
1 – border of drainage basin, 2 – lakes, 3 – permanent rivers, 4 – periodical rivers (existing only
in winter half-year), 5 – gauge, 6 – measuring point

Metody badań
Podstawą rozpoznania sieci hydrograficznej były badania terenowe, obejmujące
kartowanie hydrograficzne sieci cieków w dwóch różnych warunkach hydrometeorologicznych, w kwietniu (półrocze zimowe) oraz w sierpniu (półrocze letnie)
w roku hydrologicznym 2008. Pomiar natężenia przepływu wykonano w 11
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punktach pomiarowych na Reknicy oraz na jej największych dopływach (ryc. 1)
za pomocą młynka hydrometrycznego Valeport-801. Zebrane materiały dotyczące obrazu sieci oraz wyniki pomiarów poddane zostały obliczeniom oraz analizie.
Stanowiły one podstawę do określenia wykształcenia oraz organizacji sieci rzecznej Reknicy.
Wyniki
Obraz sieci rzecznej Reknicy w półroczu zimowym roku hydrologicznego 2008,
w odróżnieniu od półrocza letniego, charakteryzuje się dużym wypełnieniem
zlewni ciekami (ryc. 1). Zaskakuje duża liczba krótkich cieków, w tym cieków
uchodzących bezpośrednio do Reknicy, nazwanych przez Drwala (1982) ciekami
dzikimi. W konsekwencji występowania małej liczby cieków w półroczu letnim,
pomiary natężenia przepływu wykazują znaczne zróżnicowanie pomiędzy sezonami (tab. 1). W profilu ujściowym w półroczu zimowym wartość natężenia
przepływu jest ponad trzykrotnie większa niż w półroczu letnim. Gęstość sieci
rzecznej uznana jest za bardzo dobry wskaźnik porównawczy charakterystyk
hydrograficznych (Błaszkowski 1992). Dla badanej zlewni wynosi ona 2,36
w półroczu zimowym i 0,47 w półroczu letnim.
Tab. 1. Natężenie przepływu (Q) na ciekach w systemie Reknicy
Tab. 1. Intensity of water flow (Q) on rivers in the Reknica River system
Q [m3⋅s–1]

Numer
punktu
Point
number

Ciek
Stream

Profil
Profile

półrocze
zimowe
winter
half-year

półrocze
letnie
summer
half-year

1

Reknica

Kolbudy

0,6361

0,1949

2

Reknica (poniżej dopływu A)

Czapielsk

0,4963

0,1292

3

dopływ A

Czapielsk

0,0152

0,0002

4

Reknica (poniżej dopływu B)

Marszewska Kolonia

0,4741

0,0940

5

dopływ B

Marszewska Kolonia

0,0212

0,0001

6

dopływ C

Marszewo

0,1321

0,0004

7

Reknica (poniżej dopływu C)

Marszewo

0,4146

0,0912

8

dopływ D

Marszewska Góra

0,0608

–

9

Reknica (poniżej dopływu D)

Marszewska Góra

0,1920

0,0761

10

Reknica

Klonowo Dolne

0,0363

0,0274

11

Reknica

Klonowo

0,0049

0,0003
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Wybór optymalnej metody hierarchizacji cieków do użycia na terenach
młodoglacjalnych był poruszany w literaturze kilkakrotnie (Bogdanowicz, Drwal
1986, Fac-Beneda 2003). Do oceny rangi systemu rzecznej Reknicy posłużono
metodą Drwala. W profilu zamykającym Reknica jest ciekiem 6. rzędu w półroczu zimowym i 5. rzędu w półroczu letnim.
Wnioski
Stopień wykształcenia oraz zorganizowania sieci rzecznej Reknicy wykazuje
znaczną sezonową zmienność. Przejawia się to zarówno w obrazie sieci, jak i zasobności wodnej. Ta zmienność jest cechą charakterystyczną terenów, na jakich
się wykształciła. Jej określenie, z jednej strony, pomaga w wyjaśnieniu skomplikowanego systemu krążenia wody na obszarach młodoglacjalnych, z drugiej zaś
– stanowi postawę do rozważań nad czynnikami ją kształtującymi.
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Seasonal changeability of the form and organization
of the Reknica River system
The Reknica River is one of the biggest right-side tributaries of the Radunia River and 4th
order river according to Gravelius’s classifications. Field investigations was performed
in two different hydrological and meteorogical conditions during hydrological year
2008. Measurments of the intensity of water flow were taken on the Reknica River and
on its biggest tributaries at 12 points, characteristic with regard to their hydrological and
meteorological features (fig. 1, tab. 1). Hierachization of the river network was made
according to Horton-Strahler’s method and the method worked out by Drwal (Fac-Beneda 2003). The results of the research show that the Reknica network system is cha-
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racterized by seasonal changebility in the form and organization of the river system
(fig. 1). Such changeability is characteristic of youghtglacial terrains. Classification of this
changeability helps to explain the complicated system of water circulation. Also, it is
a basis for discussions about the reasons behind the phenomenon.
Key words: river network, the Reknica River, Horton’s laws, seasonal changeability,
Kashubian Lakeland.
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Zarys treści: Wśród jezior przybrzeżnych polskiej strefy wybrzeża południowego Bałtyku szczególną uwagę zwraca jezioro Sarbsko. Pomimo położenia w strefie kontaktu
Bałtyku, w odróżnieniu od pozostałych zbiorników tej strefy nie ulega ono intensywnym oddziaływaniom ze strony morza, a raczej można mówić o dominującym wpływie
zaplecza lądowego. Widoczne jest to chociażby w wahaniach poziomu wody, które nie
przekracza w wieloleciu 100 cm, czy w uzyskanych wynikach jakości wody. Celem niniejszej pracy było określenie sezonowych zmian jakości wody jeziora Sarbsko na przykładzie wybranych wskaźników fizyczno-chemicznych, z ustaleniem, jakie uwarunkowania mają wpływ na tę zmienność.
Słowa kluczowe: jezioro przybrzeżne, jakość wody, sezonowa zmienność, strefa brzegowa.

Polska strefa brzegowa południowego Bałtyku charakteryzuje się specyficznymi
stosunkami wodnymi, na które ma wpływ nie tylko duże zróżnicowanie hydrograficzne badanego obszaru, ale także liczne interakcje zachodzące na granicy
lądu i morza. Wśród obiektów hydrograficznych strefy polskiego wybrzeża należy wymienić przede wszystkim jeziora przybrzeżne, które jako obiekty wód stojących okresowo retencjonują oraz transformują wewnątrz swojej niecki wody
dopływające ze zlewni. Zgodnie z teorią kaskady ośrodków retencji (Drwal, Hryniszak 2003) są one ostatnim odbiornikiem wód spływających ze zlewni do morza. W ten sposób stają się naturalnym filtrem dla wód dopływających do Bałtyku
z jego zaplecza lądowego, zaplecza o różnej i zmieniającej się działalności środo-
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wiska i człowieka, a więc o różnym sposobie i formach oddziaływania. Wynika to
nie tylko z dopływu potamicznego, ale również z dopływu wód morskich podczas zjawiska intruzji. Dwukierunkowe oddziaływanie sprawia, że wody tych
obiektów mają specyficzne cechy fizyczno-chemiczne.
Wśród jezior przybrzeżnych polskiej strefy wybrzeża południowego Bałtyku szczególną uwagę zwraca jezioro Sarbsko. Pomimo położenia w strefie kontaktu Bałtyku, w odróżnieniu od pozostałych zbiorników tej strefy nie ulega ono
intensywnym oddziaływaniom ze strony morza, a raczej można mówić o dominującym wpływie zaplecza lądowego. Widoczne jest to chociażby w wahaniach
poziomu wody, które nie przekracza w wieloleciu 100 cm (Choiński 2007), czy
w uzyskanych wynikach jakości wody (Cieśliński 2005).
Celem niniejszej pracy było określenie sezonowych zmian jakości wody jeziora Sarbsko na przykładzie wybranych wskaźników fizyczno-chemicznych, ze
wskazaniem, jakie uwarunkowania naturalne i antropogeniczne na nie wpływają.
Metody badań
Główne prace związane były z badaniami terenowymi, podczas których dokonano poboru próbek wody powierzchniowej i naddennej oraz osadu dennego,
z którego uzyskano następnie wody interstycjalne. W tym celu wyznaczono na
jeziorze Sarbsko 11 punktów pomiarowych (ryc. 1). W trakcie badań terenowych
wykonano również kartowanie hydrograficzne zlewni bezpośredniej jeziora.
Uzyskane próbki wody poddano następnie analizie laboratoryjnej, mającej na
celu określenie wielkości stężeń takich wskaźników, jak: chlorki, sód, potas,
wapń, magnez, siarczany, wodorowęglany, azot ogólny, fosfor ogólny, azotany,
fosforany, amoniak, żelazo, mangan. W przypadku tlenu, pH, przewodności właściwej oraz temperatury, analizy wykonano bezpośrednio w terenie. Badania
prowadzono w roku hydrologicznym 2008, kiedy to wykonano 4 wyjazdy terenowe, odpowiadające poszczególnym sezonom.

Ryc. 1. Rozmieszczenie punktów poboru próbek wody na jeziorze Sarbsko
Fig. 1. Location of water sampling sites on Lake Sarbsko
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Sezonowa zmienność
Do celów niniejszego opracowania wykorzystano jedynie dwa wskaźniki, jakimi
były chlorki oraz azotany. W przypadku pierwszego z nich zakres zmienności
wahał się od 5,7 do 97,9 mg⋅dm–3. Dla całego okresu badawczego średnia wartość
wyniosła 50,4 mg⋅dm–3, odchylenie standardowe zaś – 24,2 mg⋅dm–3, co świadczy
o dużej stabilności w uzyskanych wynikach. Rozpatrując wyniki w poszczególnych okresach, można mówić o pewnej zmienności sezonowej (ryc. 2). Maksymalne wartości uzyskano w okresie zimowym (grudzień 2007), kiedy zakres
zmienności wahał się od 72,7 do 97,9 mg⋅dm–3, a średnia wyniosła 87,6 mg⋅dm–3.
Z kolei wartości minimalne uzyskano w sezonie letnim (lipiec 2008), kiedy to
zakres zmienności wahał się od 5,7 do 31,6 mg⋅dm–3, a średnia wyniosła 26,3
mg∙dm‒3. W dwóch pozostałych sezonach wartości były na poziomie od 30 do
50 mg∙dm‒3. We wszystkich terminach średnie odchylenie standardowe nie przekraczało 10 mg⋅dm–3. Rozpatrując zmienność stężeń chlorków na poszczególnych
punktach pomiarowych, można zaobserwować jedną stałą tendencję. We
wszystkich sezonach, z wyjątkiem wiosny, najwyższe wartości tego jonu uzyskano w punkcie nr 1, zlokalizowanym naprzeciw jedynego odpływu z jeziora do
morza – rzece Chełst. W przypadku pozostałych punktów notuje się duże zróżnicowanie.

Ryc. 2. Sezonowa zmienność stężeń chlorków w wodach jeziora Sarbsko w okresie badań
Fig. 2. Seasonal variability in chloride concentrations in Lake Sarbsko waters in the study period

Z kolei ilość azotanów wahała się od 0,03 do 10,9 mg⋅dm–3, a średnia wartość
i odchylenie standardowe dla całego okresu badawczego wyniosły, odpowiednio, 3,6 i 3,3 mg⋅dm–3. W odróżnieniu od wyników dotyczących chlorków, uzyskano znaczną sezonową zmienność wartości (ryc. 3). Maksymalne wartości były
w okresie zimowym, kiedy zakres zmienności wynosił od 5,5 do 10,9 mg⋅dm–3,
a średnia – 8,4 mg⋅dm–3. W kolejnych sezonach stężenie azotanów znacznie
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zmniejszało się, by wartości minimalne osiągnąć jesienią (zbliżone do wartości
zerowych). W tym okresie zakres zmienności wynosił od 0,03 do 0,73 mg⋅dm–3,
średnia zaś – 0,2 mg⋅dm–3. We wszystkich terminach średnie odchylenie standardowe nie przekraczało 1–2 mg⋅dm–3. Rozpatrując zmienność stężeń azotanów na
poszczególnych punktach pomiarowych, nie notuje się jakiejkolwiek stałej tendencji.

Ryc. 3. Sezonowa zmienność stężeń azotanów w wodach jeziora Serbsko w okresie badań
Fig. 3. Seasonal variability in nitrate concentrations in Lake Sarbsko water in the study period

Podsumowanie
Uzyskane wyniki potwierdziły przyjęte wstępnie założenie, że dominujący
wpływ na jakość wód jeziora Sarbsko ma zlewnia, na którą z kolei wpływają lokalne warunki hydrograficzne. Nie należy zapominać tu również o znaczącej roli
człowieka, którego zabiegi rolnicze (nawożenie pól, wykorzystanie środków
ochrony roślin) wpływają istotnie na wzrost stężeń związków azotowych w okresie zimowo-wiosennym i ich spadek w okresie letnio-jesiennym (wzrost biomasy
w jeziorze). Większość powyższych uwarunkowań wpływa istotnie na zmienność sezonową analizowanych wskaźników fizyczno-chemicznych. Dodatkowo
należy mieć na uwadze niewielkie, choć występujące, wpływy ze strony morza.
Nie notuje się tu wartości chlorków na poziomie 900–1000 mg⋅dm–3, jak choćby
w jeziorach Łebsko czy Bukowo (Drwal, Cieśliński 2007). Są one najczęściej na
poziomie zaledwie 50–60 mg⋅dm–3, który i tak jest 2–3-krotnie wyższy w stosunku
do wód typowo śródlądowych.
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Causes of seasonal variability in water quality in Lake Sarbsko
Among the coastal lakes of the Polish zone of the southern Baltic coast, Lake Sarbsko is
especially noteworthy. Despite its location in a contact zone with the Baltic Sea, in contrast to the remaining reservoirs of this zone, it is not subject to intense impact from the
sea, instead, dominant influence of the hinterland can be observed. This is manifested,
for instance, water stage in fluctuations which do not exceed 100 cm in a multi-year period, as well as in the obtained water quality results. The aim of this article is to determine seasonal changes in the quality of Lake Sarbsko water on the example of selected
physical-chemical indicators with an identification of the conditions which influence the
variability.
Key words: coastal lake, water quality, seasonal changeability, shore zone.
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Zarys treści: Celem pracy było określenie głównych cech gospodarki wodnej na polderach w bezpośrednich zlewniach polskiego wybrzeża. Badano zlewnie bezpośrednie
jezior Sarbsko, Gardno i Modła. Różnią się one układami polderowymi, które są uwarunkowane wielkością powierzchni samego zbiornika i jego zlewni, ale także ilością
odprowadzanej z nich wody.
Słowa kluczowe: jeziora przybrzeżne, polder, układ hydrograficzny.

Pobrzeże południowego Bałtyku charakteryzuje się dużym uwilgotnieniem, wynikającym, z jednej strony, z ukształtowania terenu, a z drugiej – z położenia
względem lądu i morza (Klugiewicz 1992). Szczególnie istotny jest tu wpływ morza, które stanowi bazę drenażu zarówno dla pobrzeża, jak i rzek spływających
z północnego skłonu Pojezierza Pomorskiego. Dodatkowo występują tu depresje,
stanowiąc dna zalewów i jezior w pierwotnej i naturalnej postaci. Naturalne odwodnienie i użytkowanie terenów pobrzeży jest trudne, a niekiedy niemożliwe.
Aby człowiek mógł tu prowadzić szeroko pojętą gospodarkę, zmuszony był do
stworzenia systemów polderowych (Kowalik 2001). Od 800 lat tereny te są poddawane presji człowieka.
Celem niniejszej pracy było określenie głównych cech gospodarki wodnej na
polderach w bezpośrednich zlewniach wybranych jezior na polskim wybrzeżu.
Przedmiotem badań były zlewnie bezpośrednie jezior Sarbsko, Gardno i Modła.

*

Praca zrealizowana w ramach projektu 0477/B/P101/2008/34.
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Ryc. 1. Układy hydrograficzne zlewni wybranych jezior
A – Modła, B – Gardno, C – Sarbsko
Fig. 1. Hydrographic system in the catchment of selected lakes
A – Modła, B – Gardno, C – Sarbsko
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Wybrano właśnie te obszary ze względu na różnice hydrograficzne pomiędzy
samymi obiektami oraz ich zlewniami.
Metody
Główne prace polegały na kwerendzie materiałów źródłowych w instytucjach
państwowych oraz na własnych badaniach terenowych. Zebrano materiały kartograficzne zarówno historyczne, jak i współczesne. Czas pracy pomp na poszczególnych polderach oraz wielkości zrzutów wody z poszczególnych pompowni uzyskano z WZMiUW w Słupsku, Lęborku i Koszalinie. W trakcie własnych badań terenowych dokonano weryfikacji sieci hydrograficznej oraz przeprowadzono inwentaryzację wszystkich urządzeń hydrotechnicznych (ryc. 1). Na
podstawie tak zebranego materiału ustalono podobieństwa i różnice pomiędzy
poszczególnymi układami polderowymi oraz określono uwarunkowania geograficzne wpływające na te różnice.
Układy polderowe jeziora Modła
W zlewni bezpośredniej jeziora Modła znajdują się 3 poldery – Modła I, II i III.
Pompownie odprowadzają wodę poza obwałowania do jeziora Modła oraz rzeki
Potni, stanowiącej jedyny odpływ jeziora poprzez Modelskie Wydmy do morza
(Cebulak 1984). Mają one różną wydajność i odpompowują wodę z różnej powierzchni polderu (tab. 1). Odpływ wody z powierzchni poszczególnych polderów zależny jest od liczby godzin pracy pompowni (ryc. 2).
Tab. 1. Wydajność pompowni i powierzchnia polderów w zlewni jeziora Modła
Tab. 1. Capacity of pumping stations and the area of polders in Lake Modła catchment
Wydajność [m3⋅s–1]

Powierzchnia polderu [km2]

Modła I

0,30

6,5

Modła II

0,10

1,5

Modła III

1,60

10,0

Nazwa pompowni

Układy polderowe jeziora Gardno
W zlewni bezpośredniej jeziora Gardno znajduje się 5 polderów, z pięcioma
pompowniami – Gardna V, V-VI, VII, VIII i IX-X. Pompownie odprowadzają
wodę bezpośrednio do jeziora i głównych dopływów Gardna (tab. 2). Wielkość
odpływu zależy od liczby godzin pracy pompowni (ryc. 2).
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Ryc. 2. Odpływ wody z polderów w 2006 r.
A – Modła III, B – Gardna V-VI, C – Nowęcin I
Fig. 2. Water outflow from polders in 2006
A – Modła III, B – Gardna V-VI, C – Nowęcin I

Tab. 2. Wydajność pompowni i powierzchnia polderów w zlewni jeziora Gardno
Tab. 2. Capacity of pumping stations and the area of polders in Lake Gardno catchment
Wydajność [m3⋅s–1]

Powierzchnia polderu [km2]

Gardna V

0,14

7,2

Gardna V-VI

1,58

10,3

Gardna VII

0,60

5,0

Gardna VIII

0,80

3,2

Gardna IX-X

0,65

3,9

Nazwa pompowni
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Układy polderowe jeziora Sarbsko
W zlewni bezpośredniej jeziora Sarbsko znajduje się jeden polder, którego powierzchnia wynosi 5,8 km2, z pompownią Nowęcin I po południowo-zachodniej
stronie jeziora. Pompownia, o wydajności 0,5 m3⋅s–1, odprowadza wodę bezpośrednio do jeziora i kanału Chełst w odcinku ujściowym. Również i tu wielkość
odpływu zależy od liczby godzin pracy pompowni (ryc. 2).
Podsumowanie
W zlewniach jezior przybrzeżnych działalność człowieka doprowadziła do przeobrażeń stosunków wodnych. Zostały stworzone systemy wymuszonego odpływu wody, które zastąpiły naturalny odpływ grawitacyjny. Zadaniem istniejących
urządzeń hydrotechnicznych jest okresowe przetrzymanie wody w zlewni lub jej
odprowadzenie poprzez stacje pomp poza obwałowania zbiorników. Analizowane obiekty różnią się nie tylko wielkością zlewni rzecznej, lecz także ilością
odprowadzanej wody. Odpływ wody z powierzchni poszczególnych polderów
zależny jest od liczby godzin pracy pompowni, a ta z kolei wynika ze zróżnicowania warunków hydrometeorologicznych. Natomiast nie stwierdzono współzależności sezonowej w ilości odprowadzanej wody.
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Polder economy in the catchments of chosen coastal lakes
The aim of the article is to present the main features of polder management in chosen
direct catchments of coastal lakes on the Polish coast. The study area covers the direct
catchments of Lake Sarbsko, Gardno and Modła. The respective reservoirs are characterised by a considerable diversity in the existing polder systems. This is related not only
to their area, being a consequence of the size of the particular reservoir and its catchment, but also of the quantity of discharged water. No seasonal correlation in the quantity of discharged water is, however, observed in the analysed objects.
Key words: coastal lakes, polder, hydrographic arrangement.

Zjawiska ekstremalne

Na odwrocie: Kanał Kopański, łączący jezioro Kopań z Morzem Bałtyckim (Tatry Zachodnie)
(fot. R. Cieśliński)

Wieloletnia zmienność niedoborów
odpływu niżówkowego w środkowej Polsce
Edmund Tomaszewski
Uniwersytet Łódzki, Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej, ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź,
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Zarys treści: Celem opracowania była analiza wieloletniej zmienności niedoborów odpływu
niżówkowego w środkowej Polsce. Materiał badawczy pochodził z 22 posterunków wodowskazowych, zlokalizowanych na rzekach systemu Warty, Pilicy i Bzury. Na podstawie
dobowych wartości przepływu z okresu 1951–2000, z wykorzystaniem przepływu granicznego Q70%, dokonano identyfikacji niedoborów odpływu. Obliczono roczne objętości niedoborów odpływu niżówkowego oraz liczbę dni z niedoborem odpływu. Posłużyły one do
oceny wieloletniej zmienności, tendencji, jednorodności genetycznej i inercji w szeregach
niedoborów odpływu. W wybranych przypadkach dokonano również identyfikacji po
rządku przestrzennego badanych cech szeregów czasowych.
Słowa kluczowe: przepływy niżówkowe, niedobory odpływu.

Większość składowych odpływu rzecznego wykazuje zmienność w układzie sezonowym i wieloletnim. Odzwierciedlają to charakterystyki związane z okresami niedoborów wody w korycie. Przepływy niżówkowe mają bowiem niebagatelne znaczenie w kształtowaniu reżimu rzecznego, gdyż zdeterminowane są zasobami strefy
hydrologicznie czynnej, a ich ekstrema wskazują na ograniczenia w gospodarce
wodnej czy planowaniu przestrzennym. Zjawisko powstawania i rozwoju niżówki
rzecznej nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, ponieważ oddziałuje na nie szereg czynników pośrednich, których aktywność jest znacząco rozciągnięta w czasie. W związku z tym analizy prowadzone na długich ciągach obserwacyjnych mogą w sposób
znaczący przyczynić się do identyfikacji oraz waloryzacji tej grupy czynników, które
w powiązaniu z oceną tendencji lub fluktuacji impulsów hydroklimatycznych, transformowanych na powierzchni zlewni i w jej strukturach hydrogeologicznych, mogą
poprawić jakość prognoz hydrologicznych w okresach ograniczonego dostępu do
zasobów wodnych, zwłaszcza w dłuższym horyzoncie czasowym.
Pojęcie niżówki powszechnie definiowane jest jako okres występowania niskich przepływów w korycie rzeki. Podczas tej fazy odpływu dochodzi do ograni-
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czenia zasilania, wywołanego brakiem opadów i ewapotranspiracją (półrocze ciepłe) lub redukcją czy wręcz odcięciem drenażu korytowego na skutek zamarzania
(półrocze chłodne). Pojawiające się w korycie przepływy niżówkowe pochodzą
wtedy wyłącznie z zasilania podziemnego. Jednak mogą zdarzać się takie sytuacje,
kiedy na skutek krótkotrwałych impulsów, np. opadowych, będą w korycie pojawiać się inne składowe odpływu (powierzchniowy, podpowierzchniowy), podczas
gdy rzeka wciąż znajduje się w fazie rozwoju niżówki. W efekcie stosowanie metod
genetycznych, służących do identyfikacji tego zjawiska, nastręcza wiele problemów
merytorycznych, a niektórzy autorzy uważają je wręcz za bezcelowe (Ozga-Zielińska 1990).
W praktyce hydrologicznej ugruntowało się podejście oparte na stałym
w wieloleciu przepływie granicznym. Okresy, w których przepływy układają się
poniżej przyjętej wartości progowej, identyfikowane są jako niżówki. Ich podstawowymi parametrami są czas trwania oraz niedobór odpływu, czyli objętość
odpływu, której brakuje do osiągnięcia rzędnej przepływu granicznego. Spośród
kilku sposobów ustalania przepływu granicznego, największą popularność zyskały metody bazujące na krzywej sum czasów trwania przepływów wraz
z wyższymi – Q70%, Q90% (Hisdal i in. 2004), oraz takie, które bazują na przepływach charakterystycznych drugiego stopnia – WNQ, ZNQ, SNQ (Ozga-Zielińska
1990).

Ryc. 1. Rozmieszczenie wodowskazów objętych opracowaniem
Fig. 1. Distribution of the analysed water-gauges
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Materiał badawczy
Opracowaniem objęto 22 przekroje wodowskazowe, zlokalizowane na rzekach
systemu Warty, Pilicy i Bzury (ryc. 1). W odniesieniu do każdego z nich dostępny
był materiał hydrometryczny IMGW, obejmujący serie dobowych przepływów
z okresu 1951–2000.
Tab. 1. Wybrane charakterystyki wieloletniej zmienności niedoborów odpływu niżówkowego (1951–2000)
Tab. 1. Selected characteristics of drought streamflow deficit multi-year variability (1951–2000)
Rzeka
River

Wodowskaz
Water-gauge

A
[km2]

NR
[tys. m3]

LR
[dni]

a (NR)

a (LR)

Warta

Działoszyn

4089

32095,7

109,1

Warta

Sieradz

8140

57980,6

109,4

Warta

Poznań

25911

143369,8

109,6

–4699,4

–2,2

Oleśnica

Niechmirów

591

2794,6

108,2

59,7

1,9

Widawka

Rogóźno

1269

15983,4

109,5

–977,3

–3,9

Widawka

Podgórze

2355

19162,8

108,5

–706,2

–2,2

Grabia

Grabno

810

5064,1

107,0

–170,9

Ner

Dąbie

1712

16125,7

109,4

–738,0

Prosna

Mirków

1255

7269,9

108,5

Niesób

Kuźnica Skakawska

246

1630,9

107,7

Ołobok

Ołobok

447

2091,6

109,6

Mogilnica

Konojad

663

1623,6

108,7

Pilica

Przedbórz

2536

22208,8

109,1

Pilica

Nowe Miasto

6717

38307,3

109,3

Pilica

Białobrzegi

8664

47761,4

109,5

Czarna Maleniecka

Dąbrowa

941

7116,0

108,2

Wolbórka

Zawada

616

4056,4

105,6

Drzewiczka

Odrzywół

1004

6466,5

107,1

Bzura

Sochaczew

6281

28218,6

108,2

Rawka

Kęszyce

1190

6715,0

109,3

Utrata

Krubice

704

3717,0

108,8

–116,8

Łasica

Władysławów

363

1839,0

108,9

41,2

–3,1

–36,8

–1,8

A – powierzchnia zlewni, NR – średnia roczna objętość niedoboru odpływu niżówkowego, LR – średnia
roczna liczba dni z przepływem niżówkowym, a – współczynniki kierunkowe równań trendów liniowych istotnych statystycznie (α = 0,05).
A – catchment area, NR – mean annual volume of drought streamflow deficit, LR – mean annual number
of days with streamflow deficit, a – statistically significant slope coefficients of linear trend equations
(α = 0,05).
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Przepływy niżówkowe zidentyfikowano na podstawie kryterium przepływu granicznego, ustalonego na podstawie krzywej sum czasów trwania przepływu wraz z wyższymi – Q70%. Na podstawie uzyskanych wyników obliczono
objętości niedoboru odpływu niżówkowego oraz liczbę dni z niedoborem odpływu w interwale miesięcznym i rocznym (tab. 1). Na dalszym etapie charakterystyki te stały się podstawą oceny wybranych cech wieloletniej zmienności badanego zjawiska.
Wieloletnia zmienność i tendencje
Wieloletnią zmienność niedoborów odpływu niżówkowego zanalizowano na
podstawie współczynnika zmienności (ryc. 2). Jego przeciętna wielkość, wyrażona medianą, układała się na dość wysokim poziomie, osiągając wartość 0,96. Jednak mimo dużej zmienności wieloletniej omawianej charakterystyki, jej zróżnicowanie pomiędzy badanymi zlewniami było stosunkowo niewielkie, gdyż rozstęp międzykwartylowy zakreślony został wartościami 0,88 i 1, przy nieznacznie
dodatniej asymetrii rozkładu, zdeterminowaną głównie przez jeden element odstający (Grabia – Grabno). Warto jednak zauważyć, że w tym ostatnim przypadku, zmienność niedoborów odpływu niżówkowego była niemal dwukrotnie
wyższa od minimum, zanotowanego w Łasicy (Władysławów).
1,4
1

1,3

2
3

1,2

4
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4

C v NR

Cv LR

Ryc. 2. Zróżnicowanie współczynnika zmienności rocznych niedoborów odpływu niżówkowego
(CvNR) i rocznej liczby dni z niedoborem odpływu (CvLR)
1 – mediana, 2 – 25–75%, 3 – zakres nieodstających (w obrębie 1,5 odchylenia międzykwartylowego),
4 – wartości odstające
Fig. 2. Distribution of the annual drought streamflow deficit variation coefficient (CvNR) and annual
number of days with streamflow deficit variation coefficient (CvLR)
1 – median, 2 – 25–75%, 3 – range below 1.5 quartile deviations, 4 – outliers
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W ujęciu przestrzennym nie zaobserwowano wyraźnego porządku, czy
ukierunkowanej tendencji wzrostu lub spadku wartości CvNR (ryc. 3). Wynika to
przede wszystkim ze wspomnianej już, niewielkiej zmienności tej charakterystyki
wewnątrz badanej próbki. Jeśli dodamy do tego fakt, że wielkość badanego
współczynnika nie koreluje również z powierzchnią zlewni (tab. 1), to można
zaryzykować tezę, iż o wieloletniej zmienności niedoborów odpływu niżówkowego decydowały przede wszystkim czynniki hydroklimatyczne, operujące w
skali całego obszaru badań. Pojawiły się oczywiście wyjątki, związane z lokalnym
wzrostem lub spadkiem dynamiki omawianego zjawiska (Grabia – Grabno, Łasica – Władysławów, Mogilnica – Konojad), uwarunkowane specyficznymi działaniami gospodarki wodnej albo występowaniem naturalnych czynników, istotnie
modyfikujących poziom retencyjności zlewni (np. jeziora przepływowe).

Ryc. 3. Wieloletnia zmienność i trendy niedoborów odpływu niżówkowego oraz liczby dni z niedoborem odpływu
Cv – współczynnik zmienności: A – rocznych objętości niedoboru odpływu niżówkowego, B – liczby dni
z niedoborem odpływu
1 – istotny statystycznie trend rosnący, 2 – istotny statystycznie trend malejący, 3 – trend nieistotny statystycznie
Fig. 3. Multi-year variability and trends of drought streamflow deficit volume and number of days
with streamflow deficit
Cv – variation coefficient of: A – annual drought streamflow deficit volume, B – annual number of days
with streamflow deficit
1 – statistically significant upward trend, 2 – statistically significant downward trend, 3 – statistically
insignificant trend
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Liczba dni z niedoborem odpływu na tle objętości niedoborów odpływu niżówkowego wykazywała zdecydowanie większą stabilność wieloletnią. Średnia
roczna wartość tej charakterystyki zmieniała się w bardzo wąskim przedziale, od
106 do 110 dni (tab. 1), co w połączeniu z faktem, iż jest to prawie 1/3 roku, wskazuje na dużą stacjonarność procesu. Potwierdzenie tej tezy płynie również z analizy współczynnika zmienności CvLR (ryc. 2), którego przeciętna wartość kształtowała się na poziomie 0,67, przy niemal symetrycznym rozkładzie. Warto zauważyć, że liczba dni z niedoborem odpływu wykazywała mniejszą zmienność
wieloletnią nie tylko w zakresie wartości przeciętnych, ale i w każdym z przypadków z osobna (ryc. 3). Niekiedy jednak CvNR i CvLR wykazywały znaczne podobieństwo. Wyrównanie czasowej i ilościowej dynamiki powstawania niedoborów
odpływu niżówkowego wynikało tu z faktu wyrównującego działania Zbiornika
Sulejowskiego na Pilicy (Nowe Miasto, Białobrzegi). Podobne zjawisko w odniesieniu do Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne
zaobserwowali Chełmicki i Bieńkowski (2004). W innej zlewni, lecz z podobnym
efektem, oddziaływały tak jeziora przepływowe (Mogilnica – Konojad).
Zjawisko wieloletniej tendencji niedoborów odpływu niżówkowego i czasu
jego trwania oszacowano na podstawie równania trendu liniowego, testowanego
na poziomie α = 0,05 (ryc. 4). Jedynie w przypadku dziewięciu zlewni zidentyfikowano istotne statystycznie trendy 50-letnie; ich współczynniki kierunkowe zamieszczono w tab. 1. Szczególnie wyraźne ujemne trendy obu badanych charakterystyk zaobserwowano na dwóch wodowskazach, zlokalizowanych na Widawce
oraz na Nerze w Dąbiu (ryc. 3). W pierwszym przypadku jest to skutek odwadniania złoża bełchatowskiego, zapoczątkowanego w połowie lat siedemdziesiątych.
W efekcie większość wód dołowych skierowana została do systemu Widawki,
podnosząc i wyrównując jej przepływy tak, że niedobory odpływu niżówkowego
stopniowo zanikały, a obecnie pojawiać się mogą jedynie wskutek bardzo surowej
suszy hydrologicznej. System Neru z kolei odbiera wody i ścieki z aglomeracji
łódzkiej, przerzucane głównie z dorzecza Pilicy „ponad” działem wodnym I rzędu.
Na skutek rozwoju organizmu miejskiego reżim niżówkowy Neru również ewoluował w stronę redukcji czasu i objętości niedoborów odpływu. I choć w systemie
Warty, ujemne trendy badanych charakterystyk pojawiły się jedynie w połowie
badanych posterunków, to były one na tyle silne, że na przekroju zamykającym
w Poznaniu, również widać było wyraźną tendencję ujemną (ryc. 3).
W systemie Pilicy nie zaobserwowano żadnych istotnych statystycznie
trendów, mimo że w badanym okresie rozpoczął działalność Zbiornik Sulejowski. Warto też podkreślić, że na Bzurze, która odwadnia północną część aglomeracji łódzkiej, również nie zaobserwowano statystycznie istotnej tendencji,
w przeciwieństwie do jej mniejszych dopływów.
Powyższe wnioski, jak i brak porządku przestrzennego (ryc. 3), skłaniają do
konkluzji, że istnienie wieloletnich trendów niedoboru odpływu niżówkowego,
oraz czas jego trwania, w niewielkim stopniu determinowane jest czynnikami

Wieloletnia zmienność niedoborów odpływu niżówkowego w środkowej Polsce

267

Ryc. 4. Przykłady statystycznie istotnych trendów rocznych niedoborów odpływu niżówkowego
Fig. 4. Examples of statistically significant trends in annual drought streamflow deficits

klimatycznymi. Na plan pierwszy wysuwają się tu działania wodnogospodarcze
związane z gospodarką komunalną czy przemysłem (Warta, Widawka, Ner),
a na drugi bardziej lokalne – melioracje rolne, regulacja koryt itp. (np. Utrata,
Łasica, Oleśnica, Grabia).
Jednorodność genetyczna
Przy ocenie zmienności wieloletniej, oprócz samej zmienności, bardzo interesujące może być pytanie: na ile czynniki generujące proces powstawania niedoborów
odpływu niżówkowego są jednorodne i w jakich okresach dochodziło do zmiany
relacji pomiędzy nimi? Odpowiedź można uzyskać stosując tzw. krzywą podwójnej masy. Obrazuje ona zależność pomiędzy skumulowanym szeregiem
rocznej liczby dni z niedoborem odpływu oraz skumulowanym szeregiem rocznej objętości niedoboru odpływu niżówkowego w badanym wieloleciu (ryc. 5).
Załamania pojawiające się na tak skonstruowanej krzywej wskazują na zmiany
w relacjach pomiędzy czynnikami determinującymi badany proces.
W badanej próbce zlewni najczęściej dochodziło do zerwania relacji pomiędzy
niedoborem odpływu i czasem jego trwania dwukrotnie (ryc. 5A). Warto podkreślić, że we wszystkich przypadkach w okresie pomiędzy punktami załomów dochodziło do relatywnego obniżania się objętości niedoborów odpływu względem
czasu ich trwania. Skutkowało to powstawaniem wyraźnych okresów o niskich
niedoborach odpływu, odznaczających się niewielką zmiennością wewnętrzną
(ryc. 5A). Innymi słowy, okres poprzedzający i następujący po opisywanym powyżej charakteryzował się znaczną podatnością na powstawanie głębokich niedoborów odpływu niżówkowego. Podwójne załamanie krzywej odnotowano aż w 13
z 22 badanych zlewni (ryc. 6). Znamienny jest tu fakt, iż drugie z obserwowanych
zerwań ciągłości występowało prawie zawsze około 1989 r., co dobitnie świadczy
o ogromnym wpływie początku lat dziewięćdziesiątych na zmiany reżimu przepływów niżówkowych i powstawanie niedoborów odpływu na całym obszarze
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Ryc. 5. Krzywe podwójnej masy (1951–2000)
NR (cum) – kumulowane objętości rocznego niedoboru odpływu niżówkowego, LR (cum) – kumulowana
roczna liczba dni z niedoborem odpływu, NR – roczna objętość niedoboru odpływu niżówkowego
Fig. 5. Double mass curves (1951–2000)
NR (cum) – cumulated annual streamflow deficit volume, LR (cum) – cumulated annual number of days
with streamflow deficit, NR – annual streamflow deficit volume
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badań. Wnioski te potwierdzają również analizy diagramów z izopletami niedoborów odpływu dla tego okresu (Tomaszewski 2008). Okresy pierwszego załamania krzywej są już bardziej zróżnicowanie i wskazują na to, w jakim tempie
zlewnie „wychodziły” z okresu głębokich niżówek lat pięćdziesiątych; pojawiające się opóźnienia wynikają zapewne ze specyfiki warunków hydrogeologicznych,
związanych choćby z bezwładnością reżimu zbiorników wód podziemnych, drenowanych przez koryta cieków. Uzyskane tu dane potwierdzają w znacznym
stopniu wyniki opublikowane przez Farata i in. (1995). Jedynym wyjątkiem w tej
grupie jest Pilica po Nowe Miasto, gdzie załamanie krzywej z 1981 r. związane
jest z zakończeniem fazy uruchamiania Zbiornika Sulejowskiego.
W czterech przypadkach zanotowano jedynie po jednym załamaniu krzywej
(ryc. 5B, 6). W odniesieniu do dopływów Bzury, potwierdzone zostało znaczenie
1989 r., jako początku jedynego znaczącego okresu powstawania niedoboru odpływu w reżimie tych zlewni. Warta w Poznaniu podatna była na niżówki lat
pięćdziesiątych, w Mogielnicy zaś znaczne niedobory odpływu zaczęły pojawiać
się dopiero w latach siedemdziesiątych.

Ryc. 6. Momenty zerwań jednorodności genetycznej i zmiany relacji pomiędzy niedoborem odpływu niżówkowego i czasem jego trwania (1951–2000)
1 – rok zerwania (por. ryc. 5), 2 – relatywny wzrost lub spadek znaczenia niedoborów odpływu niżówkowego w okresie po zerwaniu, 3 – obszary ciągłej (corocznej) zmiany relacji pomiędzy niedoborem
odpływu niżówkowego i czasem jego trwania (por. ryc. 5C), 4 – obszary, na których nie wystąpiły
zerwania jednorodności (por. ryc. 5D)
Fig. 6. Genetic homogeneity interruptions and changes in relationships between streamflow deficit
volume and its duration (1951–2000)
1 – year of interruption (see fig. 5), 2 – relative increase or decrease in drought streamflow deficit significance in the period following the interruption, 3 – areas of continuous changes in relationships between
streamflow deficit volume and its duration (see fig. 5C), 4 – areas without homogeneity interruptions (see
fig. 5D)
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Dość niezwykły kształt przyjęły krzywe podwójnej masy dla Neru po Dąbie
oraz Widawki w Rogóźnie i Podgórzu (ryc. 5C, 6). Wskazują one na ciągłe (coroczne) zmiany relacji pomiędzy zmiennymi, zmierzające w kierunku systematycznej recesji niedoborów odpływu niżówkowego. U źródła tego zjawiska leży,
opisana wcześniej, działalność antropogeniczna, związana z odwadnianiem złoża
bełchatowskiego oraz przerzutami wody w obrębie aglomeracji łódzkiej, prowadząca do systematycznego zwiększania i wyrównywania przepływów w badanych ciekach.
W badanej próbce wystąpiły również i cieki pozbawione zerwań genetycznej jednorodności badanego procesu (ryc. 5D, 6). Warto zauważyć, że związane
są one głównie z górną częścią dorzecza Pilicy. Ponieważ na obszarze tym nie
było istotnych statystycznie trendów zmian niedoboru odpływu niżówkowego
i czasu jego trwania (por. ryc. 3), a zasilanie podziemne rzek pochodzi tu z zasobnych i stabilnych zbiorników wód podziemnych w dobrze uszczelinionych
skałach węglanowych, więc można pokusić się o stwierdzenie, iż jest to obszar
o najbardziej stabilnym reżimie niżówkowym w środkowej Polsce.
Bezwładność
Zagadnienie bezwładności w szeregach czasowych objętości niedoboru odpływu
niżówkowego nie było dotąd szerzej analizowane. Dobrym estymatorem inercji
w tym przypadku może być pierwszy współczynnik autokorelacji (przesunięcie =
1, w tym przypadku 1 rok). W ujęciu wieloletnim wskazuje on na ładunek informacji o formowaniu niedoboru odpływu niżówkowego, jaki przekazywany jest
z roku na rok. We wszystkich przypadkach obliczony współczynnik autokorelacji
był istotny statystycznie na poziomie α = 0,05 (statystyka testowa Q Boxa-Lijunga), same wartości zaś wskazywały na przeciętną lub silną współzmienność
(ryc. 7). Jest to w znacznej mierze uwarunkowane strukturą strefy aktywnej wymiany zlewni, w której bardzo silna bezwładność odpływu podziemnego, wynikająca ze specyfiki reżimu zbiorników wód podziemnych (Tomaszewski 2001),
determinuje również proces rozwoju i zaniku niżówki.
W ujęciu przestrzennym silniejszą inercją niedoborów odpływu odznaczały
się zlewnie położone w dorzeczu Pilicy i górnej części Warty (ryc. 8). Fakt ten,
uwarunkowany był w większości przypadków stabilnym zasilaniem podziemnym z zasobnych zbiorników strefy aktywnej wymiany, charakteryzujących się
dużą bezwładnością wydatku. Jednak na równie wysokim poziomie inercja niedoborów odpływu była wywoływana działalnością człowieka, związaną z gospodarką na Zbiorniku Sulejowskim, odwadnianiem kopalni Bełchatów czy przerzutami wody (dolna Pilica, Widawka, Ner). Najniższa autokorelacja niedoborów
odpływu towarzyszyła przede wszystkim mniejszym zlewniom (Mogilnica,
Utrata), położonym na obszarach o relatywnie niewielkich zasobach wód podziemnych strefy hydrologicznie czynnej.
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Ryc. 7. Zróżnicowanie pierwszego współczynnika autokorelacji rocznych niedoborów odpływu
niżówkowego
1 – mediana, 2 – 25–75%, 3 – zakres nieodstających (w obrębie 1,5 odchylenia międzykwartylowego)
Fig. 7. Distribution of the first autocorrelation coefficient of annual drought streamflow deficit
1 – median, 2 – 25–75%, 3 – range below 1.5 quartile deviations

Ryc. 8. Bezwładność rocznych niedoborów odpływu niżówkowego oraz typy funkcji autokorelacyjnej
Ra1NR – pierwszy współczynnik autokorelacji rocznych niedoborów odpływu niżówkowego, 1 – typ
funkcji autokorelacyjnej (por. ryc. 9)
Fig. 8. Annual drought streamflow deficit inertia and types of autocorrelation function.
Ra1NR – first autocorrelation coefficient of the annual drought streamflow deficit, 1 – type of autocorrelation function (see fig. 9)
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Problem bezwładności niedoborów odpływu niżówkowego można ująć nie
tylko pod względem siły ładunku informacji transmitowanych z roku na rok, lecz
również długości okresu (liczby lat), w którym informacje te są przekazywane.
Relacje pomiędzy siłą i długością pamięci systemu formowania niedoborów odpływu niżówkowego oceniono na podstawie analizy funkcji autokorelacyjnych
w kolejnych przesunięciach. Uzyskane wyniki udało się pogrupować i zaklasyfikować do 3 podstawowych typów (ryc. 9). Typ A odnosi się do systemów z długą pamięcią o formowaniu niedoborów przepływu, gdzie okresy względnie jednorodne trwają 9–11 lat. Typ ten powiązany jest ze zlewniami, w których tempo
recesji i odnawiania zasobów wód podziemnych jest raczej powolne (ryc. 8). Dotyczy również zlewni, w których przepływy poddane są silnej antropopresji (Ner,
Widawka). Typ B odznacza się stosunkowo krótką pamięcią (3–4 lata) i obejmuje
te zlewnie, w których wymiana wód podziemnych wykazuje dużą dynamikę
oraz takie, w których zróżnicowany reżim niżówkowy dopływów nie pozwala
na synchroniczne przekazywanie informacji o niedoborach odpływu do przekrojów położonych w dolnym biegu rzeki. Typ C nastręcza pewnych kłopotów interpretacyjnych. Pojawiają się tu bowiem odizolowane okresy o podwyższonej
inercji, których istnienie można by tłumaczyć specyficznymi czynnikami, występującymi w zlewni (np. obecnością jezior przepływowych, czy działalnością
człowieka). Jednak małe rozpowszechnienie tego typu (3 przypadki) nie uprawnia
do wyciągania dalej idących wniosków.

Ryc. 9. Autokorelacja rocznych niedoborów odpływu niżówkowego w kolejnych przesunięciach
Fig. 9. Autocorrelation of annual streamflow deficit volume in subsequent shifts (1951–2000)
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Multi-year variability of drought streamflow deficit in Central Poland
The purpose of this paper was to present an analysis of multi-year variability of drought
streamflow deficit in Central Poland. The identification of low-flow periods and the
estimation of streamflow deficit were based on the threshold level method, adopting the
seventieth percentile from the flow duration curve as the decision criterion. Basic calculations were performed for daily discharge series at 22 gauging stations located in the
basins of the Warta, Pilica, and Bzura Rivers in the period of 1951–2000 (fig. 1). The analysis concerned multi-year variability and tendencies of streamflow deficit determinants
(tab. 1, fig. 2–4). Studies of the homogeneity of this phenomena allowed to identify severe low-flow periods as well as indicate changes in the relationship between the conditions driving this process (fig. 5, 6). The issue of streamflow deficit inertia was also investigated (fig. 7–9).
Key words: low flows, streamflow deficit.

Zróżnicowanie niżówek
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Zarys treści: W pracy do opisu zróżnicowania niżówek wykorzystano przepływy dobowe wybranych zlewni na obszarze Międzyrzecza Pilicy i Wisły, które z kolei były
podstawą określenia charakterystyk i parametrów niżówek. Do przeprowadzenia
obliczeń wykorzystano program na IBM PC „Niżówka 2000”. Międzyrzecze Pilicy
i Wisły z uwagi na niewielką powierzchnię nie reprezentuje dużego zróżnicowania rozkładu przestrzennego opadów, determinującego powstawanie niżówek. Pomimo tego
w reakcjach poszczególnych zlewni cząstkowych można zauważyć odrębności w przebiegu samego zjawiska. Przyczyna tkwi w zróżnicowaniu litologicznym, lesistości,
możliwościach retencyjnych i zagospodarowaniu poszczególnych zlewni.
Słowa kluczowe: susze hydrologiczne, parametry i charakterystyki niżówek, zlewnie.

Susza hydrologiczna utożsamiana jest z okresem niskich przepływów lub stanów
wody w rzekach. Przebieg tego zjawiska jest uwarunkowany cechami fizycznogeograficznymi zlewni, głównie warunkami klimatycznymi, determinującymi ich
występowanie, charakterem podłoża oraz ukształtowaniem i zagospodarowaniem powierzchni zlewni (Demuth, Stahl, 2001, Jokiel 1987, Kasprzyk 1998,
Pokojski 2002, Tlałka 1982).
W analizie statystycznej za niżówkę przyjęto okres, w którym przepływy
były równe lub niższe od założonej wartości progowej przepływu. Wartość przepływu progowego określona została na podstawie krzywej sum czasów trwania
przepływów dobowych (wraz z wyższymi) z wielolecia na poziomie przepływu
siedemdziesięcioprocentowego (Q70%). W celu eliminacji nieistotnych epizodów
przepływów niskich przyjęto dodatkowo kryteria czasowe – 10 dni dla najkrótszej
niżówki oraz 5 dni dla minimalnego odstępu między kolejnymi okresami niżówkowymi.
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Podstawą obliczeń statystycznych były przepływy dobowe wybranych
zlewni Międzyrzecza Pilicy i Wisły. Zróżnicowane okresy obserwacji (tab. 1)
znacznie utrudniły przeprowadzenie analizy przebiegu susz hydrologicznych.
Dłuższe ciągi pomiarowe, odnoszące się głównie do większych zlewni, wykorzystano do ogólnej charakterystyki niżówek, pozostałe zlewnie posłużyły do
uszczegółowienia rozkładu przestrzennego susz hydrologicznych i do analizy
porównawczej kształtowania przepływów niżówkowych w zlewniach.
Tab. 1. Zestawienie zlewni badawczych
Tab. 1. List of the catchments
Numer
Number

Rzeka
River

Wodowskaz
Station

Okres obserwacji
Period
of observation

Powierzchnia
Area
[km2]

11210

Nidzica

Dobiesławice

1962–2001

643

11700

Biała Nida

Mniszek

1966–1989

439

11720

Nida

Pińczów

1951–2005

3352

11740

Łososina

Bocheniec

1963–1995

300

11750

Belnianka

Daleszyce

1971–1995

154

11800

Bobrza

Słowik

1961–1989

308

11810

Mierzawa

Krzcięcice

1975–1991

250

11840

Czarna Staszowska

Raków

1981–1995

221

11890

Wschodnia

Wilkowa

1961–1983

650

12090

Koprzywianka

Koprzywnica

1951–2001

498

12720

Kamienna

Wąchock

1951–2005

472

12740

Kamienna

Kunów

1951–2005

1106

12750

Kamienna

Czekarzewice

1971–1990

1878

12760

Świślina

Rzepin

1976–1990

118

12770

Świślina

Nietulisko

1963–1995

405

13230

Czarna Włoszczowska

Januszewice

1985–2002

589

13250

Czarna Maleniecka

Dąbrowa

1985–2000

941

13290

Drzewiczka

Odrzywół

1992–2002

1004

Do opisu niżówek wykorzystano następujące parametry i charakterystyki:
daty początku i końca, czas trwania, przepływy charakterystyczne niżówek,
wielkość deficytu odpływu (rozumianego jako objętość odpływu poniżej założonego przepływu progowego). Charakterystyki zostały określone zarówno dla
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poszczególnych epizodów niżówkowych, lat, jak i całego wielolecia. Do przeprowadzenia obliczeń wykorzystano program na IBM PC „Niżówka 2000”
(Jakubowski, Radczuk 2003).
Na analizowanym obszarze dominują niżówki letnie (Kasprzyk 1998).
Występujące tu długotrwałe okresy niżówkowe wywołane są małym zasilaniem
w stosunku do możliwości ewaporacji, a więc deficytem opadów prawie wszystkich miesięcy półrocza letniego. W okresie zimowym niżówki pojawiają się rzadko (maksymalnie około 30% wszystkich przypadków). Większa liczba niżówek
zimowych jest charakterystyczna dla rzek południowo-wschodnich, np. Mierzawy i Białej Nidy. W pozostałych zlewniach susze hydrologiczne w półroczu zimowym są sporadyczne, a ich występowanie związane jest najczęściej z przedłużającymi się okresami niżówek, przechodzącymi z miesięcy półrocza letniego na
zimowe (ryc. 1).

Ryc. 1. Występowanie przepływów niżówkowych w okresie 1966–1995
Fig. 1. Occurence of low flows in the period of 1966–1995

Z uwagi na silne powiązanie rozwoju suszy z warunkami klimatycznymi,
a głównie możliwościami uzupełniania zasobów wód podziemnych zlewni,
przedłużający się brak wilgoci w danym roku wpływa również na suszę roku
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następnego. Przejawia się to występowaniem bardzo długich niżówek. Średnio
najdłuższe okresy suszy hydrologicznej na obszarze Międzyrzecza Pilicy i Wisły
wynoszą 170–200 dni (tab. 2). Maksymalny czas trwania niżówek zanotowano na
południu analizowanego obszaru w zlewniach Mierzawy (prawie 2 lata) i Nidzicy (ponad rok). Wyjaśnienia długotrwałych niżówek można poszukiwać w budowie geologicznej regionu, a szczególnie w wykształceniu litologicznym skał.
Utwory powierzchniowe cechują się średnią i dobrą przepuszczalnością, natomiast skały strefy saturacji – silnie uszczelinione utwory węglanowe – mają dobre
warunki do retencjonowania wody. Przy niskim zasilaniu wody opadowe nie
docierają do warstw wodonośnych, co skutkuje długo trwającymi przepływami
niżówkowymi. Na obszarze Międzyrzecza Pilicy i Wisły okresy suszy wystąpiły
głównie na początku lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. W połowie lat
siedemdziesiątych tylko na południowym wschodzie (zlewnia Koprzywianki)
pojawiła się długotrwała susza.
Tab. 2. Charakterystyki niżówek wybranych zlewni
Tab. 2. Low flow properties for selected catchments

Rzeka
River

Wodowskaz
Station

Średnia
liczba
niżówek
w roku
Number
of low flows
in a year

Czas trwania
niżówki [dni]
Low flow duration
[days]

Intensywność niżówki
[m3⋅dzień‒1]
Intensity of low floks
[m3⋅day‒1]

Maks.

Śr.

Maks.

Śr.

Nidzica

Dobiesławice

1

373

122

50

29

Łososina

Bocheniec

2

172

55

39

19

Belnianka

Daleszyce

3

170

38

12

7

Koprzywianka

Koprzywnica

2

173

51

32

17

Kamienna

Wąchock

2

198

56

54

27

Świślina

Nietulisko

2

179

51

27

18

Częstość przepływów niżówkowych o określonym czasie trwania we
wszystkich zlewniach wykazuje pewne prawidłowości – najniższe z minimalnych przepływów są charakterystyczne dla niżówek o najdłuższym czasie trwania, natomiast najwyższe odpowiadają niżówkom krótkotrwałym.
Największe deficyty odpływu są typowe dla zlewni o podłożu węglanowym, gdzie występują najdłuższe susze hydrologiczne. Zlewnie takie, oprócz
wysokich maksymalnych deficytów pojedynczych niżówek, charakteryzują się
również dużą liczbą sumy wszystkich deficytów. Dużymi deficytami odpływu
cechuje się również Kamienna po profil w Wąchocku, co jest spowodowane
zagospodarowaniem zlewni. Najmniejsze wartości maksymalnych deficytów
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występują w zlewniach centralnych o większych możliwościach zasilania podziemnego (tab. 2). Podobne wnioski można otrzymać z analizy intensywności
niżówki (wielkości deficytu odpływu w przeliczeniu na jeden dzień niżówki),
z tą różnicą, że długotrwałe niżówki w zlewniach o podłożu węglanowym charakteryzują się stosunkowo niewielką intensywnością.
W profilu Pińczów na Nidzie i Kunów na Kamiennej, z uwagi na ich położenie (blisko odcinków ujściowych), odnotowuje się reakcję na susze hydrologiczne jako wypadkową poszczególnych zlewni cząstkowych. Tylko największe
niżówki obserwowane w tych zlewniach są rejestrowane również w profilu zamykającym. Najbardziej uwidoczniły się tam długotrwałe susze hydrologiczne
okresów 1951–1954, 1982–1985, 1992–1993, 2002–2003, obejmujące zarówno półrocza letnie, jak i zimowe. W latach tych obserwowane były niżówki również na
innych obszarach Polski. W mniejszym stopniu w przepływach rzek zaznaczyły
się susze lat 1969, 1971–1972 oraz 1976. Bardzo dotkliwe, wręcz katastrofalne
skutki miała susza hydrologiczna obserwowana w 2003 r. Objęła ona swym
zasięgiem prawie cały obszar Międzyrzecza Pilicy i Wisły.
Przeprowadzona analiza występowania przepływów niżówkowych pozwala na określenie następujących wniosków:
• W Międzyrzeczu Pilicy i Wisły dominują niżówki okresu letniego. Większy
udział niżówek zimowych zaznacza się tylko w centralnej części analizowanego obszaru.
• Międzyrzecze Pilicy i Wisły, z uwagi na niewielką powierzchnię, nie reprezentuje dużego zróżnicowania rozkładu przestrzennego opadów determinującego powstawanie susz hydrologicznych, objawiających się zmniejszonymi
przepływami. Pomimo tego w reakcjach poszczególnych zlewni cząstkowych
można zauważyć odrębności w przebiegu samego zjawiska, wynikającego
z warunków terenowych.
• Przyczyn zróżnicowania przebiegu niżówek, najlepiej widocznego w przypadku: czasu trwania, wielkości deficytu odpływu czy też intensywności niżówki, oprócz zmienności litologicznej, należy szukać w odmiennym użytkowaniu ziemi, lesistości, wodonośności i możliwościach retencyjnych poszczególnych zlewni. Wpływ na występowanie przepływów niżówkowych
ma również fakt zagospodarowania obszaru zlewni.
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Differential low flows in the Pilica–Vistula Interfluve
In this paper, duration of low flow, deficiency of runoff and intensity of low flow have
been selected to characterise hydrological droughts. The catchment in the Pilica–Vistula
Interfluve has been analysed. The results of the calculations show that the type of low
flow is closely related to climatic conditions. The analysis also shows dominant influence
of catchment properties on low flows characteristics (lithology, retention availability).
Further differentiation of low flow features is mentioned with respect to land use.
Key words: low flows, parameters and characteristic of low flows, catchments.

Parametry fal wezbrań deszczowych
kształtowanych w warunkach zróżnicowanego
zagospodarowania terenu, na przykładzie
zlewni Sufragańca i Silnicy (Góry Świętokrzyskie)
Ciupa Tadeusz
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, Instytut Geografii, ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
tciupa@ujk.kielce.pl

Zarys treści: W pracy wykazano wpływ zagospodarowania terenu na kształtowanie
parametrów fal wezbrań deszczowych w leśno-rolniczej zlewni rzeki Sufraganiec
i w zurbanizowanej zlewni Silnicy (Kielce). Cechują się one podobną powierzchnią (odpowiednio: 49,4 i 62,0 km2), budową geologiczną, rzeźbą terenu, natomiast różnią się
zagospodarowaniem terenu. W zlewni zurbanizowanej, w stosunku do leśno-rolniczej,
szybki spływ powierzchniowy wód do koryt rzecznych przyczynia się do kilkakrotnego
wzrostu wysokości i objętości kształtujących się fal wezbrań, a jednocześnie znacznego
skrócenia czasu ich koncentracji (np. 4,25 i 1,25 h) i opóźnienia (np. 9,5 i 1,5 h).
Słowa kluczowe: hydrologia obszarów zurbanizowanych, fale wezbraniowe, zagospodarowanie terenu, Kielce.

Wpływ różnych form zagospodarowania terenu na kształtowanie środowiska
wodnego wykazano w wielu pracach (Hollis 1975, Dobija 1975, Richards, Wood
1976, Mikulski, Nowicka 1982; Jankowski 1986, 1996, Singh 1989, Calder 1992,
Kubiś 1992, Gutry-Korycka 1993a–c, Michalczyk, Łoś 1996, Pociask-Karteczka
1994, 1996, Czaja 1999, Jokiel 2002a, b, Soja 2002, Akan, Houghtalen 2003, Kaniecki
2003, Michalczyk 2003, Ciupa 2009).
Najbardziej znaczące zmiany zagospodarowania terenu, zachodzące w stosunkowo krótkim czasie, dotyczą małych zlewni. Dynamika tych zmian jest
szczególnie widoczna na przedmieściach miast, gdzie procesy urbanizacji wkraczają na obszary odwadniane przez niewielkie cieki. Skutki zmiany warunków
odpływu mają tam charakter gwałtowny, chociaż lokalny. Na obszarach zurbanizowanych następuje uszczelnienie znacznych powierzchni zlewni głównie na
skutek zabudowania terenu różnego rodzaju obiektami, którym towarzyszą nie-
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przepuszczalne lub słabo przepuszczalne powierzchnie dróg, chodników i parkingów. Wpływa to na ograniczenie infiltracji i zwiększenie składowej odpływu
powierzchniowego. Zmniejsza się także zdolność retencyjna zlewni. Ponadto
następuje przekształcanie istniejących koryt rzecznych oraz wzrost gęstości sieci
odpływu powierzchniowego, m.in. na skutek rozbudowy kanalizacji deszczowej.
Zatem w wyniku urbanizacji przekształceniu ulegają m.in. intercepcja, retencja
powierzchniowa, parowanie i odpływ. Zmieniają się także drogi odpływu powierzchniowego. Parowanie z powierzchni zabudowanych zredukowane jest do
krótkiego okresu, w trakcie trwania opadu i po jego zakończeniu, a ciągła ewapotranspiracja zachodzi tylko z obszarów parków i trawników. Szybko spływająca
po powierzchniach nieprzepuszczalnych woda odprowadzana jest do ulicznych
rynien ściekowych, kanałów zbiorczych i koryt rzecznych. Zmiana dróg obiegu
wody rzutuje z kolei na wielkość odpływu powierzchniowego, jego relację do
odpływu podziemnego oraz znacząco wpływa na zmiany przebiegu fal wezbraniowych (van Sicle 1962, UNESCO 1974, Singh 1989, Brun, Band 2000, Barszcz,
Banasik 2008, Ciupa 2009).
Ze względów poznawczych i praktycznych, w tym projektowych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego miast, ważne są charakterystyki fal wezbrań
deszczowych z obszaru o dużym udziale powierzchni uszczelnionych, tj. nieprzepuszczalnych lub słabo przepuszczalnych (Banasik 1987).
Cel i metody pracy
Celem pracy jest wykazanie wpływu zagospodarowania terenu, w tym urbanizacji, na kształtowanie parametrów fal wezbrań deszczowych w małych zlewniach,
na przykładzie rzeki Sufraganiec i Silnicy (Kielce).
Rozwiązanie tak postawionego problemu badawczego wymagało wykonania kilkuletnich stacjonarnych badań terenowych (ryc. 1). W zlewniach tych
w latach 1998-2003 prowadzono:
− codzienne pomiary stanów wody o godz. 700 w przekrojach zamykających
poszczególne części zlewni Sufragańca (Grzeszyn, Niewachlów i ujście
w Pietraszkach) i Silnicy (Dąbrowa, Piaski, Jesionowa, Pakosz i ujście
w Białogonie);
− ciągły zapis stanów wody, wykorzystując limnigrafy, w półroczach letnich
(V–X) w przekrojach Sufragańca (Grzeszyn i Pietraszki) i Silnicy (Dąbrowa,
Pakosz i Białogon);
− pomiary opadów w półroczach letnich, za pomocą deszczomierzy i pluwiografów, na dwóch stanowiskach w zlewni Sufragańca (Grzeszyn i Pietraszki) i Silnicy (Dąbrowa i Pakosz).
W każdym z wymienionych przekrojów hydrometrycznych oraz w przekroju
Obwodnica, zamykającym górną część zlewni Silnicy, wykonywano 2-3 razy
w miesiącu pomiary przepływu.
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Ryc. 1. Położenie i użytkowanie zlewni rzeki Silnicy i Sufragańca
1 – dział wodny główny, 2 – dział wodny do wodowskazu, 3 – cieki, 4 – wodowskaz obserwacji dobowych, 5 – wodowskaz obserwacji okresowych, 6 – zbiornik wodny, 7 – drogi główne, 8 – drogi drugorzędne, 9 – tereny zabudowane, 10 – las, Obwodnica – obserwacje okresowe
Fig. 1. Position and land use in the catchments of the Silnica and Sufraganiec
1 – major water divide, 2 – water divide up to the water-gauge, 3 – streams, 4 – water-gauge for 24 h
observations, 5 – water-gauge for temporary observations, 6 – water reservoir, 7 – main roads, 8 – minor
roads, 9 – industrial areas, 10 – woodland, Obwodnica – extraordinary research
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Teren badań
Badane zlewnie położone są w obrębie strefy miejskiej i podmiejskiej Kielc. Cechują się podobną powierzchnią, budową geologiczną, rzeźbą terenu, natomiast
różnią się zagospodarowaniem terenu. Powierzchnia zurbanizowanej zlewni
Silnicy wynosi 49,40 km2, a leśno-rolniczej zlewni Sufragańca – 62,01 km2. W ich
obrębie wyróżniono 8 zlewni cząstkowych o różnym charakterze użytkowania,
w których prowadzono badania stacjonarne. W górnej części zlewni Silnicy, po
przekrój Dąbrowa, lasy zajmują 72,9% ogólnej powierzchni zlewni. Poniżej
zmniejsza się udział lasów, a wzrasta powierzchnia terenów uszczelnionych
(nieprzepuszczalnych lub bardzo słabo przepuszczalnych), które cechują się
przewagą przyspieszonego spływu powierzchniowego. Zaliczono do nich różnego rodzaju drogi, utwardzone parkingi oraz zabudowania. Ich udział po przekrój
Pakosz, który położony jest poniżej centrum Kielc, wynosi 30,2%. W dół zlewni
po przekrój Białogon wzrasta ponownie powierzchnia lasów i łąk, a tereny
uszczelnione zmniejszają się do 27,6%. Między przekrojami Piaski i Jesionowa
znajduje się zbiornik retencyjny o powierzchni 10,5 ha i pojemności 170 000 m3.
W zlewni Sufragańca udział lasów zmniejsza się od 65,5% (Grzeszyn) do 46,7%
po przekrój ujściowy (Pietraszki). Natomiast powierzchnie uszczelnione zwiększają się tu, odpowiednio, od 1,7 do 6,7% (tab. 1, ryc. 1).
Tab. 1. Powierzchnia zlewni (A) i wybrane rodzaje użytków w zlewniach Silnicy i Sufragańca
Tab. 1. Surface area (A) and selected types of land use in catchments of the Silnica and Sufraganiec

Powierzchnia
i pokrycie terenu
Area and land use

Zlewnia Sufragańca
The Sufraganiec
catchment

Zlewnia Silnicy
The Silnica catchment

Grze- Niewa- Pietra- Obwoszyn chlów szki dnica

A [km2]

13,61

42,25

62,01

lasy [%]
forests

65,5

59,0

46,7

95,2

6,7
46,6

tereny uszczelnione [%]
impermeable areas
pozostałe [%]
other

1,7
32,8

3,40
37,6

1,46

Dąbrowa
9,23

Piaski

Jesionowa

Pakosz

Białogon

15,49

17,88

42,62

49,38

72,9

51,2

44,9

29,6

32,7

0,3

4,6

12,7

17,4

30,2

27,5

4,5

22,50

36,1

37,7

40,2

39,8

Wyniki
Do najistotniejszych parametrów fali wezbrania, uwzględnianych w analizie
i symulacji hydrogramów fal, niezależnie od przyjętego modelu relacji opad –
odpływ, zalicza się: opad efektywny (Pe), który determinuje objętość fali, a także
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dwa parametry czasowe fali – czas koncentracji (tc) i czas opóźnienia (tl). Przyjęto,
że tc to czas pomiędzy środkiem ciężkości opadu efektywnego i punktem przegięcia (początek krzywej recesji przepływu) na hydrogramie fali, a tl – przedział
czasu między środkiem ciężkości opadu efektywnego i środkiem ciężkości hydrogramu fali (USDA-Soil Conservation Service 1972, 1986, Meynink, Cordery
1979, Singh 1989, Soczyńska 1997).
Przebieg hydrogramu jednostkowego odpływu powierzchniowego obserwowanego (qobs) i obliczonego (qobl) określono wykorzystując program FALA
(Ignar, Górski 1994).
Przykład obserwowanych i symulowanych fal wezbrań, w przekrojach zamykających górne, najbardziej zalesione części zlewni Sufragańca (Grzeszyn)
i Silnicy (Dąbrowa) oraz w przekrojach Pietraszki (Sufraganiec – zlewnia leśnorolnicza) i Pakosz (Silnica – zlewnia zurbanizowana), zamieszczono na ryc. 2.
Analizowane fale wezbraniowe w obu zlewniach zostały wywołane opadem
ulewnym w dniach 15–17 lipca 1999, o obszarowej wysokości (Pc), odpowiednio,
45,4 i 40,1 mm, z tym że maksymalne 1-godzinne natężenie opadu (Ic max) wynosiło: 24,1 i 20,2 mm∙h‒1. Opad efektywny (Pe) w zlewniach cząstkowych Sufragańca
osiągnął 2,5 i 4,3 mm, a w zlewni Silnicy – 3,6 i 6,7 mm. Współczynnik odpływu
powierzchniowego (αp) w zlewni zurbanizowanej (Pakosz) był wówczas wyższy
o 76,8% od współczynnika odpływu w zlewni leśno-rolniczej z udziałem terenów
zurbanizowanych (Pietraszki). Podczas kulminacji wezbrania w tych zlewniach
odpływ jednostkowy (qmax obs) wynosił, odpowiednio, 501 i 112 dm3∙s‒1∙km‒2 (Ciupa
2009).
Czas koncentracji (tc) i opóźnienia odpływu (tl) ustalany był na podstawie
obserwowanych hietogramów opadu i hydrogramów fal wezbraniowych odpływu powierzchniowego. Środki ciężkości zostały wyznaczone metodą centroidów poligonów (pod hietogramem i hydrogramem), z wykorzystaniem oprogramowania ArcGIS 9.2. W czasie wezbrania czas koncentracji (tc) w zlewni
Sufragńca (Pietraszki) wynosił 4,25 h, a w zlewni Silnicy (Pakosz) – tylko 1,25 h
(ryc. 2). Z kolei czas opóźnienia (tl) w zlewni leśno-rolniczej był ponad sześciokrotnie dłuższy niż w zlewni zurbanizowanej (odpowiednio: 9,5 i 1,5 h). Te dwa
parametry czasowe w górnych częściach zlewni, najbardziej zalesionych, wykazały duże podobieństwo (Ciupa 2009).
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Parametry fal

Sufraganiec

Silnica

Grzeszyn

Pietraszki

Dąbrowa

Pakosz

Pc [mm]

43,7

45,4

42,1

40,1

Pe [mm]

2,5

4,3

3,6

6,7

Ic max [mm·h‒1]

20,9

24,1

21,2

20,2

Ie max [mm·h‒1]
αp [%]

0,9
5,7

1,6
9,5

1,6
8,6

3,7
16,8

33 700

267 300

33 200

287 300

74

112

104

501

2,00

4,25

2,00

1,25
1,50

V [m3]
qmax obs [dm3·s‒1·km‒2]
tc [h]
tl [h]

6,75

9,50

6,50

S [mm]

124,4

107,8

104,2

72,1

CN
Tprzes [h]

67,1
0

70,2
0

70,9
0

77,9
0

Ryc. 2. Hydrogram odpływu jednostkowego powierzchniowego obserwowanego (qobs) i obliczonego programem FALA (qobl) oraz parametry fali wezbraniowej w zlewniach Sufragańca i Silnicy 15
lipca 1999. Krok czasowy przyjęty do analizy – Δt = 1 h. Kropkami oznaczono punkty ciężkości
opadu efektywnego i fali wezbraniowej (obliczonej)
Pc – opad całkowity, Pe – opad efektywny, Ic max – maksymalne natężenie opadu całkowitego, Ie max – maksymalne natężenie opadu efektywnego, αp – współczynnik odpływu powierzchniowego, V – objętość
odpływu powierzchniowego, qmax obs – maksymalny odpływ jednostkowy powierzchniowy, tc – czas
koncentracji, tl – czas opóźnienia, S – maksymalna pojemność retencyjna zlewni, CN (Curve Number)
– bezwymiarowy parametr, Tprzes – przesunięcie kulminacji
Fig. 2. Specific runoff hydrographs (observed surface qobs and calculated qobl) using FALA software
as well as the flood wave parameters in the Sufraganiec and Silnica catchments as on July 15th, 1999.
Time interval Δt = 1 h. The dots stand for the centre of gravity of intensive effective precipitation
and the [calculated] flood wave
Pc – total precipitation, Pe – effective rainfall, Ic max – maximum intensity of total precipitation, Ie max
– maximum intensity of effective rainfall, αp – surface runoff coefficient, V – surface runoff volume, qmax obs
– maximum surface specific runoff, tc – concentration time, tl – delay time, S – maximum retention
capacity of catchment, CN – dimensionless parameter, Tprzes – culmination
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Podsumowanie
Analiza fal wezbraniowych wykazała, że w zurbanizowanej zlewni Silnicy
(49,40 km2) wystąpił szybszy spływ powierzchniowy wód do koryt rzecznych niż
w zlewni leśno-rolniczej Sufragańca (62,01 km2), co przyczyniło się do kilkakrotnego wzrostu ich wysokości i objętości fal, a jednocześnie znacznego skrócenia
czasu ich koncentracji (tc) i opóźnienia (tl).
Podczas wezbrania opadowego w dniach 15–17 lipca 1999, wywołanego
opadem ulewnym o obszarowej wysokości (Pc) od 40,1 do 45,4 mm, współczynnik
odpływu powierzchniowego (αp) w zlewni zurbanizowanej (Pakosz) był wyższy
o 76,8% niż w zlewni leśno-rolniczej (Pietraszki). W wyniku kulminacji tego wezbrania odpływ jednostkowy (qmax obs) wynosił, odpowiednio, 500,8 i 111,2 dm3∙s‒1∙km‒2.
Czas koncentracji (tc) i czas opóźnienia (tl) fali wezbraniowej w zurbanizowanej zlewni Silnicy (Pakosz) był kilkakrotnie krótszy niż w leśno-rolniczej zlewni Sufragńca (Pietraszki) i wynosił, odpowiednio, tc – 1,25 i 4,25 h, tl – 1,5 i 9,5 h.
Parametry te w górnych, najbardziej zalesionych, częściach obu zlewni wykazały
duże podobieństwo.
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Parameters of rain-induced flood waves arising in catchments
featuring different types of land use – based on the Sufraganiec
and Silnica river catchments in the Świętokrzyskie Mountains
The paper shows the influence of land use, including urbanization, on the shaping of
rain-induced flood waves in small partial catchments of the Sufraganiec and Silnica rivers. The investigated catchments are located within the urban and suburban zones of the
city of Kielce. They are of similar area (49.4 and 62.0 km2, respectively), geological structure, and landscape but they do differ in terms of land use. As catchment area increases,
so does the area of impermeable surfaces such as roads, roofs, parking lots, etc. (Sufraganiec catchment: 1.7–6.7%; Silnica catchment: 0.3–0.2%). This is true for both catchments.
Surface runoff is fast in urbanized partial catchments compared to forestedagricultural partial catchments. This fast surface runoff is a key factor in the height and
volume of flood waves which are several times larger, and at the same time, are characterized by shorter concentration times (tc) and delay times (tl). For example, during
a flood caused by convective precipitation on July 15–17, 1999, with an areal depth of
40.1 –45.4 mm, the concentration time in the forested-agricultural Sufraganiec catchment
(Pietraszki) was 4.25 hours while in the urban Silnica catchment (Pakosz), it was only
1.25 hours. The delay times were as follows: 9.5 hours and 1.5 hours, respectively. At the
same time, both of these time parameters featured very similar values in the upstream
highly forested parts of the catchments in question.
Key words: urban hydrology, flood waves, land use, city of Kielce.
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Zarys treści: Procesy sezonowych, a także rocznych maksymalnych przepływów rzek
Polski nie powinny być a priori traktowane jako procesy stacjonarne.
Słowa kluczowe: zmiany niestacjonarne, przepływy maksymalne, testy nieparametryczne.

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjmujemy następujące definicje (np.
Mitosek, 1992, 1995): zmiennością lub anomaliami procesu przepływów maksymalnych są jego fluktuacje, nieodłącznie związane ze stacjonarnością procesu stochastycznego, który stanowi idealizację rozważanego zjawiska w skali czasowej
rzędu kilku dziesięcioleci; za zmiany w przepływach maksymalnych zaś uważa się
różnice pomiędzy stacjonarnymi procesami stochastycznymi, które są modelami
rozważanych procesów w kolejnych okresach kilkudekadowych.
Innymi słowy, zmiany określają różnice pomiędzy długookresowymi wartościami parametrów procesu stochastycznego, a na zmienność składają się różnice w wartościach tych parametrów względem wartości oczekiwanej (czyli
średniej „po czasie”). W pojęciu wartości oczekiwanej jest zawarte domyślne
założenie stacjonarności i ergodyczności.
Z pojęciami zmienności i zmiany można utożsamiać dwie różne koncepcje
rozpatrywanego procesu reprezentowanego, odpowiednio, przez proces stacjonarny i proces niestacjonarny. W szczególności proces przepływu maksymalnego
powinien być traktowany jako proces niestacjonarny, który w krótkiej skali czasu
(rzędu kilku dziesięcioleci) może być przybliżany przez proces stacjonarny. Sze*
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regi czasowe, które tutaj występują, są uzyskiwane w rezultacie pomiaru zaobserwowanych wielkości. W wyniku analizy statystycznej tych szeregów można
starać się rozpoznać stochastyczne właściwości odpowiadających im procesów.
Dopiero na ich podstawie wnioskuje się o ewentualności zmian procesu.
Wnioski wynikające z zaobserwowania w rozważanym szeregu czasowym
zmiany wartości średniej, czyli trendu, nie są jednoznaczne. Jeśli taki szereg czasowy uzna się za realizację procesu stacjonarnego, to zaobserwowany w nim
trend jest efektem niskoczęstotliwościowych wahań harmonicznych. Jeśli zaś
szereg potraktuje się jako realizację niestacjonarnego procesu stochastycznego, to
trend jest nielosową ciągłą funkcją czasu. Na skutek ograniczoności dostępnej
(zaobserwowanej) realizacji nie ma na ogół szans na odróżnienie wpływu niskich
częstotliwości od trendu wartości średniej.
W pracy relacjonujemy wyniki badania własności losowych chronologicznych realizacji, z 55-letniego okresu obserwacji, przepływów maksymalnych
sezonu zimowego i letniego, a także rocznych na podstawie 39 ich realizacji
w profilach, które zamykają 15 zlewni o charakterze górskim i 11 o charakterze
nizinnym. Badania przeprowadzono za pomocą wybranych nieparametrycznych
testów statystycznych przy poziomie istotności 5%.
Metody detekcji zmian
Przyjęta procedura badawcza ma za zadanie detekcję domniemanych zmian,
których stwierdzenie w którymś z rozważanych ciągów może prowadzić do zanegowania jego stacjonarności. Przyjęto hipotezę (Mitosek 1984), że rozważane
procesy przepływów maksymalnych sezonowych i rocznych są periodycznymi
procesami losowymi o rocznym elemencie cyklu, czyli trzema zmiennymi losowymi, które dla jednoimiennych sezonów i wielkości rocznych mają identyczne
momenty do drugiego rzędu włącznie. W każdym przypadku odnosi się to
domniemanie do tożsamości odpowiednich wartości średnich i wariancji.
W celu weryfikacji postawionych hipotez proponuje się kolejne stosowanie
szeregu nieparametrycznych testów statystycznych, co jest zgodne ze zmodyfikowaną propozycją przedstawioną przez Vannitsema i Demaree (1991):
• Pierwszy etap polega na zastosowaniu testu liczby serii (Fisz 1969), umożliwiającego rozważanie hipotezy o pochodzeniu badanej realizacji z procesu
o elementach niezależnych.
• Test Kendalla-Manna (Mann 1945) pozwala domniemywać istnienie tendencji
w wartości średniej analizowanej serii czasowej. Jego stopniowe stosowanie,
zaproponowane przez Sneyersa (1975), ujawnia ewentualne zgrupowania
małych lub dużych wartości, albo wzrost lub spadek wartości przyjmowanych przez kolejne zdarzenia.
• Gdy nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy o braku zmian wartości średniej, wówczas należy za pomocą testu Kendalla-Manna (Sneyers 1975) zbadać

Ocena niestacjonarnych zmian w maksymalnych przepływach rzek Polski

291

ewentualność zmian wariancji, po czym zaprzestaje się prowadzenia dalszych badań testowych na podstawie rozważanego ciągu danych.
• Jeśli test Kendalla-Manna ujawnia istnienie zmian w wartości średniej, to
należy zbadać możliwość wystąpienia zmian skokowych. Test Lombarda
(1988) umożliwia oszacowanie liczby takich zmian.
• Następnie dzieli się ciąg wyjściowy na rozłączne podciągi, w liczbie równej
liczbie zmian uzyskanych na podstawie testu Lombarda. Pomocna będzie tu
analiza przebiegu funkcji skumulowanych sum unormowanych odchyleń.
Do każdego z podciągów stosuje się test Pettitta (1979), w celu potwierdzenia
lokalizacji domniemanej zmiany skokowej. Często się zdarza, że statystycznie
istotnej liczbie zmian skokowych (wg testu Lombarda) nie jest się w stanie
przyporządkować takiej samej liczby statystycznie istotnych ich lokalizacji
w czasie (test Pettitta).
Proponowane testy będą stosowane w wymienionej kolejności przy poziomie
istotności 5%.
Charakterystyka danych
Zebrano trzydzieści dziewięć serii czasowych przepływów maksymalnych dla
sezonu zimowego (1 listopad – 30 kwiecień) i letniego (1 maj – 31 październik) oraz
roczne rzek Polski dla wskazanych w tab. 1 profili wodowskazowych, które w zasadzie pokrywają wspólny N = 55-letni okres obserwacyjny 1951–2005. Dla posterunków Tyniec (nr 2), Żywiec (12), Rudze (15), Stróża (16), Żabno (21), Nowy Targ
(22), Zakopane Harenda (23) i Trestno (35) nie ma danych o przepływach dla całego
okresu 1951–2005, przy czym dla Trestna nie ma danych sezonowych (okresy obserwacji dla wszystkich tych profili zostały w tab. 1 wytłuszczone).
Profile 1, 12, 13, 15, 16, 18–20, 22–27 i 29 są zlokalizowane na rzekach o ustroju
górskim, a 7–11, 33 i 35–39 znajdują się na rzekach, które płyną po nizinach.
W celu zminimalizowania wpływu na analizowane przepływy maksymalne
takich czynników, jak postępująca urbanizacja, uprzemysłowienie, deforestacja,
melioracje rolnicze, zabudowa i działania regulacyjne, ograniczono się do zestawienia danych jedynie dla okresu 1951–2005, chociaż są one na ogół dostępne dla
okresu dłuższego o co najmniej 30 lat, a więc z przedziału 1921–2005 (profile
wraz z okresami obserwacji różnymi od 55 lat zostały w tab. 1 wytłuszczone).
Niestety, nie posiadając stosownej informacji o historii stacji, nie możemy wiele
powiedzieć o jakości analizowanych danych. W związku z tym nie pozostaje nic innego, jak przyjęcie milczącego założenia, że ewentualne wnioski nie będą zbytnio
obciążone błędami i niejednorodnością, jeśliby nawet takie w nich występowały.
W pracach tego typu często mamy do czynienia z faktem, że stosunek
sygnału, w postaci ewentualnego trendu, do „szumu” charakteryzowanego przez
naturalną zmienność badanego procesu, jest bardzo niekorzystny. We wszystkich
rozważanych przypadkach ewentualny trend jest maskowany przez szum.

Tab. 1. Pochodzenie i charakterystyki maksymalnych przepływów sezonowych i rocznych
Tab. 1. Origin and characteristics of seasonal and annual flood data considered

Zlewniai/irzeka
Basini/iriver
Wisła

Profil obserwacyjny
Gauging station
Nr
No

Nazwa
Name

1 Jawiszowice

Powierzchnia
zlewni
Drainage area
[103 km2]

Zimy
Winters

N

Lata
Summers

N

Lata
Years

N

0,971

1951–2005

55

1951–2005

55

1951–2005

55

7,20

1951–1990

40

1951–1990

40

1951–1990

40

3 Jagodniki

12,060

1951–2005

55

1951–2005

55

1951–2005

55

4

Szczucin

23,900

1951–2005

55

1951–2005

55

1951–2005

55

5 Sandomierz

31,850

1951–2005

55

1951–2005

55

1951–2005

55

6 Zawichost

50,730

1951–2005

55

1951–2005

55

1951–2005

55

7 Puławy Azoty

57,260

1951–2005

55

1951–2005

55

1951–2005

55

8 Warszawa

84,540

1951–2005

55

1951–2005

55

1951–2005

55

169,000

1951–2005

55

1951–2005

55

1951–2005

55

10 Toruń

181,000

1951–2005

55

1951–2005

55

1951–2005

55

11 Tczew

194,400

1951–2005

55

1951–2005

55

1951–2005

55

0,785

1956–2005

50

1956–2005

50

1951–2005

55
55

2 Tyniec

9 Kępa Polska

Wisłai/iSoła

12

Wisłai/iSkawa

13 Sucha

0,468

1951–2005

55

1951–2005

55

1951–2005

14 Wadowice

0,835

1951–2005

55

1951–2005

55

1951–2005

55

15 Rudze

0,154

1961–2005

45

1961–2005

45

1951–2005

55
55

Wisłai/iSkawai/iWieprzówka
Wisłai/iRaba
Wisłai/iDunajec

Żywiec

16 Stróża

0,644

1956–2005

50

1956–2005

50

1951–2005

17 Proszówki

1,470

1951–2005

55

1951–2005

55

1951–2005

55

18 Nowy Targ Kowaniec

0,681

1951–2005

55

1951–2005

55

1951–2005

55

19 Krościenko

1,580

1951–2005

55

1951–2005

55

1951–2005

55

20 Nowy Sącz

4,340

1951–2005

55

1951–2005

55

1951–2005

55

21 Żabno

6,740

1956–2005

50

1956–2005

50

1951–2005

55

cd. tab. 1
Wisłai/iDunajeci/iCzarny Dunajec

22 Nowy Targ

0,432

1961–2005

45

1961–2005

45

1951–2005

55

Wisłai/iDunajeci/iBiały Dunajec

23 Zakopane Harenda

0,058

1961–2005

45

1961–2005

45

1951–2005

55

Wisłai/iDunajeci/iPoprad

24 Muszyna

1,510

1951–2005

55

1951–2005

55

1951–2005

55

25 Stary Sącz

2,070

1951–2005

55

1951–2005

55

1951–2005

55

Wisłai/iDunajeci/iBiała

26 Koszyce Wielkie

0,957

1951–2005

55

1951–2005

55

1951–2005

55

Wisłai/iSan

27 Jarosław

7,040

1951–2005

55

1951–2005

55

1951–2005

55

16,800

1951–2005

55

1951–2005

55

1951–2005

55

Wisłai/iSani/iWisłok

29 Tryńcza

3,520

1951–2005

55

1951–2005

55

1951–2005

55

Wisłai/iWisłoka

30 Żółków

0,581

1951–2005

55

1951–2005

55

1951–2005

55

31 Mielec

3,690

1951–2005

55

1951–2005

55

1951–2005

55

28 Radomyśl

Wisłai/iWisłokai/iRopa

32 Klęczany

0,482

1951–2005

55

1951–2005

55

1951–2005

55

Wisłai/iBug

33 Wyszków

39,100

1951–2005

55

1951–2005

55

1951–2005

55

Odra

34 Miedonia

6,74

1951–2005

55

1951–2005

55

1951–2005

55

20,40

NA

NA

NA

NA

1951–1996

46

Odrai/iWarta

36 Konin

13,400

1951–2005

55

1951–2005

55

1951–2005

55

35 Trestno

NA – niedostępne.
NA – not available.

37 Poznań

25,900

1951–2005

55

1951–2005

55

1951–2005

55

38 Skwierzyna

32,100

1951–2005

55

1951–2005

55

1951–2005

55

39 Gorzów Wielkopolski

52,400

1951–2005

55

1951–2005

55

1951–2005

55
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Warto ponadto zauważyć, że wraz ze zmianą charakteru przepływu z górskiego na nizinny oraz wraz z przyrostem powierzchni zlewni rośnie procentowy
udział maksymalnych przepływów zimowych w zestawach przepływów maksymalnych rocznych, na co zwrócono już uwagę w artykule Strupczewskiego i in.
(2001c), gdzie analizowano dane dla tych samych co obecnie profili, jednak dla
innego przedziału czasu.
Wyniki analizy
W tab. 2 zamieszczono wyniki testu serii, który posłużył do zweryfikowania
hipotezy niezależności pomiędzy kolejnymi elementami procesu przepływów
maksymalnych wartości sezonowych dla tego samego sezonu oraz takiego samego procesu wartości rocznych. Zapisane wyniki dla poszczególnych sezonów
i dla roku podają dla każdego profilu o odrzuceniu lub braku podstaw do odrzucenia – przy poziomie istotności 5% – hipotezy o pochodzeniu badanej realizacji
z procesu o elementach niezależnych. W podsumowaniu można stwierdzić, że
rozważana tutaj hipoteza została odrzucona dla 39,5% profili o przepływach
maksymalnych sezonowych i dla 25,6% profili o przepływach maksymalnych
rocznych.
Przedstawione w tab. 3 i 4 wyniki testu Kendalla-Manna pozwalają domniemywać występowanie zmian w wartości średniej lub wariancji, jeśli wystąpiło odrzucenie odpowiedniej hipotezy jednorodności. W celu zabezpieczenia się
przed wpływem przypadkowości arbitralnie przyjęto, że rozważana hipoteza
jednorodności zostaje odrzucona za pomocą testu Kendalla-Manna, tak w wartości średniej, jak i wariancji, gdy co najmniej trzy wartości statystyki testu znajdą
się w obszarze krytycznym. W obu przypadkach przyjęto poziom istotności 5%.
Hipoteza odnośnie do występowania tendencji w wartości średniej przepływów maksymalnych zimowych, letnich i rocznych nie została odrzucona,
odpowiednio, dla 50, 55,3 i 38,5% rozpatrywanych profili (tab. 3). Przy czym okazało się, że była to najczęściej tendencja malejąca (wyniki opatrzone znakiem
ujemnym), gdyż miało to miejsce w 68,4, 61,9 i 73,3% przypadków stwierdzenia
tendencji, odpowiednio, w wartości średniej przepływów maksymalnych zimowych, letnich i rocznych.
Jedynie te ciągi, dla których nie było podstaw do odrzucenia hipotezy o stacjonarności i ergodyczności procesu, dalej badano za pomocą testu Kendalla-Manna odnośnie do możliwości wystąpienia tendencji w ich wariancjach (tab. 4).
Hipoteza głosząca możliwość wystąpienia tendencji w wariancji przepływów
maksymalnych zimowych, letnich i rocznych nie została odrzucona, odpowiednio, dla 15,8, 41,2 i 20,8% profili.
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Tab. 2. Wyniki testu liczby serii (poziom istotności α = 5%)
Tab. 2. Results of the runs test (significance level α = 5%)
Zlewniai/irzeka
Basini/iriver
Wisła

Profil obserwacyjny
Gauging station
Nr
No
1
2
3
4
5
6

Nazwa
Name
Jawiszowice
Tyniec
Jagodniki
Szczucin
Sandomierz
Zawichost

Zima
Winter

Lato
Summer

Rok
Year

NR
R
R
NR
R
R

NR
NR
NR
R
R
R

NR
NR
R
R
R
R

R
R
R
R
R

R
R
R
R
R

NR
R
R
R
R

NR

NR

NR

R
R

R
R

7
8
9
10
11

Puławy Azoty
Warszawa
Kępa Polska
Toruń
Tczew

Wisła/Soła

12

Żywiec

Wisła/Skawa

13 Sucha
14 Wadowice

R
NR

Wisłai/iSkawai/iWieprzówka

15 Rudze

NR

NR

NR

Wisłai/iRaba

16 Stróża
17 Proszówki

R
R

NR
NR

NR
NR

Wisłai/iDunajec

18
19
20
21

NR
R
NR
NR

NR
NR
R
NR

NR
NR
NR
NR

Wisłai/iDunajeci/iCzarny Dunajec

22 Nowy Targ

NR

R

NR

Wisłai/iDunajeci/iBiały Dunajec

23 Zakopane Harenda

NR

NR

NR

Wisłai/iDunajeci/iPoprad

24 Muszyna
25 Stary Sącz

NR
NR

NR
NR

NR
NR

Wisłai/iDunajeci/iBiała

26 Koszyce Wielkie

NR

NR

NR

Wisłai/iSan

27 Jarosław
28 Radomyśl

R
NR

NR
NR

NR
NR

Nowy Targ Kowaniec
Krościenko
Nowy Sącz
Żabno

Wisłai/iSani/iWisłok

29 Tryńcza

NR

NR

NR

Wisłai/iWisłoka

30 Żółków
31 Mielec

NR
NR

NR
R

NR
NR

Wisłai/iWisłokai/iRopa

32 Klęczany

NR

NR

NR

Wisłai/iBug

33 Wyszków

NR

R

NR

Odra

34 Miedonia
35 Trestno

R
NA

NR
NA

NR
NR

NR
NR
NR
NR

NR
R
NR
NR

NR
NR
NR
NR

Odrai/iWarta

36 Konin
37 Poznań
38 Skwierzyna
39 Gorzów Wielkopolski
NA – niedostępne, R – odrzucony, NR – nie odrzucony.
NA – not available, R – rejected, NR – not rejected.
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Tab. 3. Wynik testu Kendalla-Manna dla wartości średniej (poziom istotności α = 5%)
Tab. 3. Results of the Kendall-Mann test for the mean value (significance level α = 5%)
Zlewniai/irzeka
Basini/iriver
Wisła

Profil obserwacyjny
Gauging station
Nr
No

Nazwa
Name

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Jawiszowice
Tyniec
Jagodniki
Szczucin
Sandomierz
Zawichost
Puławy Azoty
Warszawa
Kępa Polska
Toruń
Tczew

Wisłai/iSoła

12

Żywiec

Wisłai/iSkawa

13 Sucha
14 Wadowice

Wisłai/iSkawai/iWieprzówka

15 Rudze

Wisłai/iRaba

16 Stróża
17 Proszówki

Wisłai/iDunajec

18
19
20
21

Nowy Targ Kowaniec
Krościenko
Nowy Sącz
Żabno

Wisłai/iDunajeci/iCzarny Dunajec

22 Nowy Targ

Wisłai/iDunajeci/iBiały Dunajec

23 Zakopane Harenda

Wisłai/iDunajeci/iPoprad

24 Muszyna
25 Stary Sącz

Wisłai/iDunajeci/iBiała

26 Koszyce Wielkie

Wisłai/iSan

27 Jarosław
28 Radomyśl

Zima
Winter

Lato
Summer

–38
–3
–15
+30
0
0
0
0
0
0
0

–23
0
–5
–8
–11
–3
–3
–5
0
–5
0

Rok
Year
–23
0
–6
–3
0
–3
0
0
0
0
0

0

–3

0

0
0

0
0

0
0

–3+4

+3

0

0

0

0

–5

0

0

0
–8+14
–3
0

+3
+3
0
0

0
0
0
0

0

0

0

–8

0

0

–10
–9

0
0

0
–3

–3

0

–4

–18
0

0
–3

–8
–3

Wisłai/iSani/iWisłok

29 Tryńcza

–8

0

0

Wisłai/iWisłoka

30 Żółków
31 Mielec

0
–18

0
–18

0
0

Wisłai/iWisłokai/iRopa

32 Klęczany

–28

+3

–5

Wisłai/iBug

33 Wyszków

0

–7

–4

Odra

34 Miedonia
35 Trestno

0
NA

–11
NA

0
–6

Odrai/iWarta

36 Konin
37 Poznań
38 Skwierzyna

+17
+8
0

+6
+18
+4

+10
+16
+4

39 Gorzów Wielkopolski

+13

+4

+14

NA – niedostępne.
NA – not available.
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Tab. 4. Wynik testu Kendalla-Manna dla wariancji (poziom istotności α = 5%)
Tab. 4. Results of the Kendall-Mann test for the variance (significance level α = 5%)

Zlewniai/irzeka
Basini/iriver

Profil obserwacyjny
Gauging station
Nr
No

Nazwa
Name

Zima
Winter

Lato
Summer

Rok
Year

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Jawiszowice
Tyniec
Jagodniki
Szczucin
Sandomierz
Zawichost
Puławy Azoty
Warszawa
Kępa Polska
Toruń
Tczew

─
─
─
─

Wisłai/iSoła

12

Żywiec

0

0
─

Wisłai/iSkawa

13 Sucha
14 Wadowice

0
–9
─

0
0

–4
–3
─
─

–8
+5

Wisła

0
0
0
0
0
0
0

Wisłai/iSkawai/iWieprzówka

15 Rudze

0
0
─

Wisłai/iRaba

16 Stróża
17 Proszówki

0
─

Wisłai/iDunajec

18
19
20
21

–6
─
─

Nowy Targ Kowaniec
Krościenko
Nowy Sącz
Żabno

─

─

0
─
─
─
─
─
─

0
─
─

0
─

0
─
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0

0
0
+10
–4

–14
─

0

–5+5

+7

0

Wisłai/iDunajeci/iCzarny Dunajec

22 Nowy Targ

Wisłai/iDunajeci/iBiały Dunajec

23 Zakopane Harenda

Wisłai/iDunajeci/iPoprad

24 Muszyna
25 Stary Sącz

─
─

–17
–11

0
─

Wisłai/iDunajeci/iBiała

26 Koszyce Wielkie

─

0

─

Wisłai/iSan

27 Jarosław
28 Radomyśl

─

0
─

─
─

+10

0

Wisłai/iSani/iWisłok

29 Tryńcza

+3
─

Wisłai/iWisłoka

30 Żółków
31 Mielec

0
─

0
─

Wisłai/iWisłokai/iRopa

32 Klęczany

─

─

0
0
─

Wisłai/iBug

33 Wyszków

0

─

─

Odra

34 Miedonia
35 Trestno

0
NA
─
─

─

0
─

Odrai/iWarta

NA – niedostępne.
NA – not available.

36
37
38
39

Konin
Poznań
Skwierzyna
Gorzów Wielkopolski

0
─

NA
─
─
─
─

─
─
─
─
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Tab. 5. Wyniki testów Lombarda i Pettitta (poziom istotności α = 5%)
Tab. 5. Results of the Lombard and Pettitt tests (significance level α = 5%)
Zlewniai/irzeka
Basini/iriver

Profil obserwacyjny
Gauging station
Nr
No

Nazwa
Name

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Jawiszowice
Tyniec
Jagodniki
Szczucin
Sandomierz
Zawichost
Puławy Azoty
Warszawa
Kępa Polska
Toruń
Tczew

Wisłai/iSoła

12

Żywiec

Wisłai/iSkawa

13 Sucha
14 Wadowice

Wisłai/iSkawai/iWieprzówka

15 Rudze

Wisłai/iRaba

16 Stróża
17 Proszówki

Wisłai/iDunajec

18
19
20
21

Wisła

Lata ewentualnych zmian skokowych
Years of possible jump changes
Zima
Winter

Lato
Summer

Rok
Year

1955, 1959
1983
1967, 1977
1969, 1972
─
─
─
─
─
─
─

1972
─

1972
─

1984, 1994
1965
1965
1972
1965
1965
─

1980
─
─

─
─
─
1993
─

1997
─

1997
─
─
─
─
─
─

1960
─
─

─
─

1995
─
─

―
─
─

Nowy Targ Kowaniec

1955, 1967
─

Krościenko
Nowy Sącz
Żabno

1990
1990, 1995
─

1957, 1995
1987, 1989
─
─

─
─
─
─
─

Wisłai/iDunajeci/iCzarny Dunajec

22 Nowy Targ

─

─

Wisłai/iDunajeci/iBiały Dunajec

23 Zakopane Harenda

1963, 1997

─

─

Wisłai/iDunajeci/iPoprad

24 Muszyna
25 Stary Sącz

1952, 1967
1953, 1971

─
─

─
1975

Wisłai/iDunajeci/iBiała

26 Koszyce Wielkie

1997

─

1996, 2003

Wisłai/iSan

27 Jarosław
28 Radomyśl

1955, 1959
─

─
1973, 1997

Wisłai/iSani/iWisłok

29 Tryńcza

1997, 2004

─

1972
1973, 1997
─

Wisłai/iWisłoka

30 Żółków
31 Mielec

─

─

─
─

1997

1993
1964, 2003

2003

33 Wyszków

1955, 1966
─

1988

34 Miedonia
35 Trestno

─
NA

1977, 1987
NA

1982
─

Wisłai/iWisłokai/iRopa

32 Klęczany

Wisłai/iBug
Odra
Odrai/iWarta

NA – niedostępne.
NA – not available.

36
37
38
39

Konin
Poznań
Skwierzyna
Gorzów Wielkopolski

1982, 1987
1982
─
1982

1956, 1959
1954, 1985
1955, 1973
1955, 1970

1987
1982, 1987
1982
1982, 1988
1982, 1988
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Z kolei te spośród ciągów wartości sezonowych i rocznych, dla których test
Kendalla-Manna „zauważył” zmianę w wartości średniej, zostały poddane analizie testem Lombarda. Po czym tylko te z nich, w których stwierdzono możliwość
wystąpienia zmian skokowych (poprzez oszacowanie liczby takich zmian), analizowano dalej za pomocą testu Pettitta. Zbiorcze wyniki weryfikacji uzyskane za
pomocą tych testów zestawiono w tab. 5, gdzie dla rozważnych rzek i profili
podano lata, w których stwierdzono ewentualność wystąpienia zmian skokowych w ciągach przepływów maksymalnych sezonowych i rocznych.
Wnioski
Na podstawie analizy danych dla stacji wymienionych w tab. 1 można sformułować następujące wnioski:
• co najmniej jedna czwarta rozważanych ciągów przepływów nie spełniała
warunku statystycznej niezależności stanowiących te ciągi elementów;
• założenie stacjonarności było przez test Kendalla-Manna szczególnie często
kwestionowane poprzez stwierdzenie tendencji w wartościach średnich
przepływów maksymalnych sezonowych i rocznych, przy czym były to najczęściej tendencje malejące;
• gdy nie było podstaw do odrzucenia hipotezy o braku zmian wartości średnich, stwierdzano możliwość występowania zmian w wariancji przepływów
maksymalnych sezonowych i rocznych;
• dość liczne przypadki potwierdzenia przez testy Lombarda i Pettitta hipotezy
o skokowym charakterze zmian mogą świadczyć o częstym występowaniu
innych, niż klimatyczne, przyczyn niestacjonarności w badanych w pracy
przepływach;
• ciągi przepływów maksymalnych zimowych, letnich nie powinny być a priori traktowane jako realizacje procesów stacjonarnych.
W podsumowaniu należy stwierdzić, że nie można prowadzić statystycznego
opisu przepływów maksymalnych, tak sezonowych, jak i rocznych, przy założeniu stacjonarności stanowiących je elementów. Należy w procedury takiego opisu
wmontować możliwość występowania w ciągach przepływów maksymalnych
różnego rodzaju trendów, co było już zresztą postulowane w serii prac (Mitosek,
Strupczewski 1996; Strupczewski i in. 2001a–c). Ponadto szacowania kwantyli
maksymalnych przepływów rocznych na podstawie prawdopodobieństwa alternatywy rozkładów maksymalnych przepływów sezonowych – postulowanego
w Guidelines... i realizowanego poprzez program komputerowy Floods Analysis
(Institute..., 2005) – nie można uznać za właściwe, gdyż w przypadku uznania
realizacji sezonowych przepływów maksymalnych za proces niestacjonarny nie
przewidziano możliwości uzyskania jakiegokolwiek rozwiązania.
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Appraisal of non-stationary changes in maximal annual
flow discharges from Polish rivers
The processes of seasonal as well as annual flow discharges from Polish rivers should
not be a priori treated as stationary ones.
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Zarys treści: Celem pracy jest charakterystyka stanów wody, a w szczególności wezbrań
na Wiśle w Toruniu w okresie 1951–2005. Za wezbranie uznano stan wody, który był
równy lub wyższy od 653 cm (SWW) i trwał co najmniej przez 5 kolejnych dni. Łącznie
w okresie 1951–2005 wyznaczono 14 wezbrań, z czego 9 wystąpiło w półroczu zimowym, a 5 w półroczu letnim. Wezbrania zimowe (roztopowe) charakteryzowały się
dłuższym czasem trwania – średnio 13–14 dni. Często potęgowane były pochodem śryżu i kry. Wezbrania letnie (deszczowe) trwały krócej – średnio 6 dni. Po 1980 r. kilkakrotnie został przekroczony średni maksymalny stan wody, jednak utrzymywał się krócej niż przez 5 kolejnych dni.
Słowa kluczowe: stany wody, wezbrania, Wisła, Toruń.

Wisłę możemy podzielić na 3 charakterystyczne odcinki: górny – od źródeł do
ujścia Sanu, środkowy – od ujścia Sanu do ujścia Narwi, i dolny – od ujścia Narwi
po ujście Wisły do morza. Średni przepływ Wisły w odcinku ujściowym w latach
1951–2000 wynosił 1074 m3.s–1. Dolny odcinek Wisły liczy 391 km (Cyberski 1982).
Jest on zróżnicowany pod względem regulacji i zabudowy hydrotechnicznej. Na
odcinku od ujścia Narwi do Silna Wisła pozostawała w stanie naturalnym przez
wiele lat, natomiast odcinek od Silna do ujścia do morza został całkowicie uregulowany już w XIX w.
Posterunek wodowskazowy w Toruniu zlokalizowany jest na 734,7. km biegu rzeki. Rzędna zera wodowskazu wynosi 31,981 m n.p.m. w Kronsztadzie.
Wodowskaz zamyka zlewnię o powierzchni 181 033 km2, co stanowi 93,11% całkowitej powierzchni dorzecza Wisły.
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Położenie posterunku wodowskazowego, miary na łatach wodowskazowych oraz rzędne zera wodowskazu zmieniały się kilkakrotnie w ciągu XIX i XX w.
W analizowanym okresie 1951–2005 zmianie uległy rzędne zera wodowskazu.
Od 1966 r. zmiany te były następstwem odniesienia niwelacji do poziomu morza
w Kronsztadzie. Do 1966 r. rzędne zera wodowskazu odnosiły się do poziomu
morza w Amsterdamie (NN) (Rocznik hydrologiczny…, 1966). Dane hydrologiczne
są porównywalne, ponieważ rzędne zera wodowskazu w Kronsztadzie
uwzględniają korektę w stosunku do rzędnej poziomu morza w Amsterdamie.
Duże wartości amplitud na dolnej Wiśle wynikają ze zwężenia równiny zalewowej poprzez budowę wałów powodziowych. Należy zaznaczyć, że istotny
wpływ na wahania stanów wody na Wiśle ma stopień piętrzący we Włocławku.
Cel i zakres pracy
Celem pracy jest charakterystyka stanów wody Wisły w Toruniu w okresie wielolecia 1951–2005, ze szczególnym uwzględnieniem wezbrań. Zjawiska ekstremalne, jakimi są wezbrania, maja duże znaczenie dla ludności zamieszkującej
tereny nadrzeczne.
Wybór posterunku wodowskazowego w Toruniu wynika z faktu, że obserwacje hydrologiczne na Wiśle były prowadzone już od 1760 r.; Mikulski (1962)
przypuszcza, że rozpoczęto je znacznie wcześniej. Według Makowskiego i Tomczak (2002), od 1817 r. na Wiśle w Toruniu są prowadzone codzienne obserwacje
stanów wody nieprzerwanie aż do chwili obecnej. Jest to najdłuższy okres obserwacyjny w Polsce.
Dane uzyskano z roczników hydrologicznych Wisły (1950–1983) i z Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz z IMGW (1984–2005).
W opracowaniu uwzględniono maksymalne stany wody, jakie wystąpiły w czasach historycznych oraz w ciągu analizowanych 55 lat. Na podstawie codziennych stanów wody Wisły na posterunku w Toruniu wyznaczono okresy występowania wezbrań w latach hydrologicznych 1951–2005. Wezbrania potraktowano jako zjawiska ekstremalne i nie stwierdzono ich w każdym roku. Za wezbranie przyjęto taki stan wody, który był wyższy lub równy średniej wysokiej wodzie (SWW) z okresu 1951–2005 i trwał co najmniej 5 kolejnych dni.
Regulacja Wisły
Stosunki hydrograficzne na badanym obszarze uległy dużym przekształceniom
antropogenicznym, z uwagi na długoletnie prace regulacyjne Wisły i odcinków
ujściowych jej dopływów. Do połowy XIX w. regulacja Wisły w rejonie Torunia
polegała głównie na budowie wałów przeciwpowodziowych i oczyszczaniu
koryta rzeki. Tego typu prace miały jednak charakter lokalny i nie stanowiły sys-

Wezbrania na Wiśle w Toruniu w latach 1951–2005

303

tematycznej regulacji rzeki w obecnym znaczeniu. Kompleksowa regulacja Wisły
została przeprowadzona pod zaborem pruskim, od ujścia rzeki Tążyny (okolice
Silna) aż do morza.
Celem regulacji było zapewnienie odpowiedniej głębokości rzeki oraz swobodny spływ lodu w okresie zimowym. Prace regulacyjne rozpoczęto w 1835 r.
Przyspieszenie robót nastąpiło dopiero w 1855 r., a największe ich nasilenie miało
miejsce w okresie 1880–1892. Te ostatnie były już oparte na nowym projekcie
z 1879 r., w którym poza korektą kierunków trasy wprowadzono nieznaczne
zmiany w przyjętych poprzednio szerokościach trasy, z 377 na 375 m, oraz zwężono trasę na odcinku Silno – ujście Drwęcy, z 377 na 350 m (Czernik, 1955).
Zakres przeprowadzonych i planowanych prac przedstawiono na planach regulacyjnych koryta Wisły, które wydano w 1888 r. W późniejszym okresie (do 1907 r.)
okazało się konieczne wykonanie szeregu budowli uzupełniających, przeważnie
dodatkowych ostróg pośrednich (Glazik, Kubiak-Wójcicka 2006).
Historyczne obserwacje stanów wody w Toruniu
Zanim podjęto systematyczne obserwacje stanów wody, stosowano znaki wielkiej wody, które przytwierdzano do murów ważnych budowli. W Toruniu znaki
takie umieszczane były na Bramie Mostowej oraz murach starego miasta, które
znajdują się w pobliżu rzeki. Najwyższy i jednocześnie najstarszy stan wody
Wisły w Toruniu pochodzi z 18 lutego 1570 r. Wynosił on 1074 cm, czyli woda
osiągała wysokość 42,70 m n.p.m. Drugi wysoki stan zanotowany na murach
miasta pochodzi z 17 lutego 1584 r. Stan wody wynosił wówczas 1056 cm (42,52
m n.p.m.). Kolejne wezbranie zanotowane jako znak wielkiej wody pochodzi z 16
marca 1719 r. i wynosiło 1021 cm (42,17 m n.p.m.).
W okresie pomiarów stanów wody absolutne maksimum wystąpiło 1 marca
1871 r. – 979 cm (41,78 m n.p.m.). Według Makowskiego i Tomczak (2002), maksymalny przepływ wynosił wówczas 9250 m3.s–1, co dało odpływ jednostkowy
około 51 l.s–1.km–2. Z kolei absolutne minimum wystąpiło 1 grudnia 1892 r. – 110 cm
(33,06 m n.p.m.). Amplituda wynosiła 869 cm i należy do najwyższych w Polsce.
Maksymalne stany wody na Wiśle w Toruniu w latach 1951–2005
Opracowanie stanów wody na dolnej Wiśle w zarysie historycznym przedstawił
Mikulski (1957, 1962). Na ryc. 1 są pokazane maksymalne, średnie i minimalne
stany wody na Wiśle w Toruniu w okresie 1951–2005.
Na podstawie codziennych wartości stanów wody Wisły na posterunku
w Toruniu wyznaczono strefę wysokich, średnich i niskich stanów wód w okresie
1951–2005. Średni wieloletni stan wody w ciągu 55 lat wynosił 321 cm i był niższy
o 3 cm od wartości średniej wieloletniej za okres 1951–2000. Amplituda stanów
wody wynosiła 156 cm. W strefie stanów wód wysokich amplituda wynosiła 445 cm,

304

R. Glazik, K. Kubiak-Wójcicka
1000
900

Stan wody [cm]

800
700
600
500
400
300
200
100

2005

2002

1999

1996

1993

1990

1987

1984

1981

1978

1975

1972

1969

1966

1963

1960

1957

1954

1951

0

WW(high
(highwater)
water)
WW

Stan
ostrzegawczy
SW
(mean
water) (warning level)

SW(low
(mean
water)
NW
water)

Stanalarmowy
alarmowy (danger
(danger level)
Stan
lev el)

NW ostrzegawczy
(low water)
Stan
(warning lev el)

Ryc. 1. Maksymalne, średnie i minimalne roczne stany wody Wisły w Toruniu w latach 1951–2005
Fig. 1. Maximum, mean and minimum annual water levels in the Vistula in Toruń in 1951–2005

a w strefie stanów wód niskich – 127 cm. W latach 1951–2005 najwyższy stan wody (WWW) osiągnął 867 cm (12 czerwca 1962). Odpowiadał mu maksymalny
przepływ 6650 m3.s–1 (odpływ jednostkowy 36,7 l.s–1.km–2). Maksymalny stan wody przekroczył o 214 cm stan średni (SWW) i był o 112 cm niższy od absolutnego
maksimum z 1871 r. Najniższy stan wody w strefie stanów wysokich (NWW)
wystąpił 12 lipca 1984 r. i wynosił 422 cm. Na posterunku w Toruniu amplituda
stanów maksymalnych wynosiła 445 cm. Stan alarmowy w Toruniu (650 cm)
został przekroczony 29 razy, a stan ostrzegawczy (530 cm) – aż 47 razy.
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Ryc. 2. Częstość występowania najwyższych stanów wody na Wiśle w Toruniu w latach 1951–2005
Fig. 2. Frequency of annual occurrence of the highest water levels on the Vistula in Toruń in 1951–2005
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Najwyższe stany wody najczęściej występowały w marcu (18 lat) i kwietniu
(15 lat) (ryc. 2). Były to wezbrania roztopowe, często połączone ze spływem kry
i z piętrzeniami zatorowymi (Grześ, 1991). Te ostatnie w istotny sposób mogą
wpływać na podniesienie stanów wody w czasie roztopów.
Najwyższe stany wody w półroczu letnim najczęściej występowały w sierpniu (5 lat) i w lipcu (4 lata). Były to wezbrania opadowe. Wysokie stany wody nie
wystąpiły jedynie we wrześniu. W ciągu analizowanego 55-lecia najwyższe stany
wody pojawiły się aż 41 razy w półroczu zimowym i 14 razy w półroczu letnim
(ryc. 2). Świadczy to o zdecydowanej przewadze wezbrań roztopowych nad
wezbraniami deszczowymi.
Na podstawie maksymalnych rocznych stanów wody Wisły w Toruniu
w okresie 1951–2005 wyznaczono roczne współczynniki najwyższych stanów wody k. Jest to stosunek maksymalnego rocznego stanu wody (WW) do średniego
maksymalnego stanu wody z wielolecia (SWW). Najwyższe wartości k wystąpiły
w latach 1960, 1962, 1979 i 1980. Rok 1984 charakteryzował się najniższym stanem
wody wśród stanów maksymalnych w całym analizowanym 55-leciu (ryc. 3).
∑ (k –1)

k
1,40

2,50

1,20

2,00

1,00
1,50
0,80
1,00
0,60
0,50
0,40
0,00

0,20

kk

2005

2001

2003

1997

1999

1995

1991

1993

1989

1987

1983

1985

1981

1977

1979

1975

1971

1973

1969

1967

1963

1965

1961

1957

1959

1955

1953

-0,50
1951

0,00

suma(k-1)
suma (k–1)

Ryc. 3. Roczne współczynniki najwyższych stanów wody (k) na Wiśle w Toruniu w latach 1951–2005
Fig. 3. Annual coefficients (k) of the highest water levels in the Vistula in Toruń in 1951–2005

Na podstawie krzywej kumulacyjnej maksymalnych rocznych współczynników stanów wody Wisły (suma k–1) wyznaczono 2 charakterystyczne okresy
występowania wzrostu i spadku maksymalnych stanów wody w analizowanych
wieloleciu. Pierwszy okres trwał od 1951 do 1982 r. i charakteryzował się wzrostem maksymalnych stanów wody. W okresie tym wystąpiły krótkookresowe
fluktuacje stanów wody o drugorzędnym znaczeniu. Po 1982 r. zaznaczyła się
wyraźna tendencja spadkowa maksymalnych stanów wody, która trwała do 1996 r.
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Główną przyczyną obniżenia rocznych kulminacji stanów wody była susza hydrologiczna na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych.
Na ryc. 4 przedstawiono przykłady hydrogramów stanów wody w Toruniu
w latach hydrologicznych 1962 i 1984 na tle średnich rocznych stanów wody.
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Ryc. 4. Codzienne stany wody Wisły w Toruniu w latach 1962 i 1984
Fig. 4. Daily water levels in the Vistula in Toruń in 1962 and 1964

Rok hydrologiczny 1962 był charakterystyczny z uwagi na najwyższy
współczynnik nieregularności dobowych stanów wody (7,2). Maksymalny stan
wody wystąpił 12 czerwca i wyniósł 867 cm. Najniższy stan wody wystąpił 20 i 21
grudnia i wynosił 121 cm. Amplituda wynosiła 746 cm. Średni roczny stan wody
wynosił 347 cm. Na ryc. 4 widoczne są 4 wezbrania. Pierwsze wystąpiło w połowie marca (wezbranie roztopowe), podwyższone stany wody utrzymywały się
przez około 2 tygodnie. Drugie wezbranie wystąpiło w kwietniu i spowodowane
było obfitymi opadami na przełomie marca i kwietnia oraz równoczesnym ociepleniem (wezbranie roztopowo-opadowe). Największa kulminacja wezbrania
wystąpiła w czerwcu i spowodowana była wzrostem opadów na początku miesiąca, które nałożyły się na wysokie stany roztopowe (wezbranie opadoworoztopowe) (Rocznik hydrologiczny…, 1962). Niewielkie wezbranie zaznaczyło się
także pod koniec lipca, ale trwało stosunkowo krótko, około tygodnia (wezbranie
opadowe).
Najniższy współczynnik nieregularności stanów wody Wisły wystąpił
w 1984 r. Wyniósł on zaledwie 2,4. Maksymalny stan wody w lipcu (422 cm) był
wyższy tylko o 98 cm od średniego stanu wody z wielolecia 1951–2000. Najniższy
stan wody zanotowano 8 grudnia i wynosił 174 cm. Codzienne stany wody
utrzymywały się głównie w przedziale 200–300 cm. Średni roczny stan wody
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wynosił tylko 256 cm i był o 68 cm niższy od średniej wieloletniej (1951–2000).
Rok hydrologiczny 1984 należał do wyjątkowo suchych. Amplituda stanów wody
wynosiła 248 cm. Istotny wpływ na dobowy rytm stanów wody wywiera praca
elektrowni wodnej we Włocławku (po 1970 r.).
Wezbrania i zagrożenie powodziowe
Autorzy Ozga-Zielińska i Brzeziński (1994) definiują wezbranie jako okres występowania w rzece przepływów równych lub wyższych od wartości przepływu
granicznego i trwający określoną liczbę dni. Proponują wyznaczenie przepływu
granicznego według kryterium hydrologicznego, czyli za przepływ graniczny
przyjmują najmniejszą wartość przepływu z przepływów maksymalnych rocznych (NWQ) lub wartość środkową z maksimów rocznych (ZWQ). W pierwszym
przypadku wezbranie będzie występowało w każdym roku, a w drugim przypadku w niektórych latach, dokładnie w połowie lat obserwacji, tak zdefiniowane wezbrania nie będą występowały, chociaż w innych latach mogą występować
nawet kilka razy. Założono, że wezbrania należą do zjawisk wyjątkowych.
W związku z tym nie mogą występować w każdym analizowanym roku. Za wartość graniczną uznano średni maksymalny stan wody (SWW) z wielolecia 1951–
2000, który dla Torunia wynosił 653 cm. Jest on zbliżony do stanu alarmowego,
który na Wiśle w Toruniu wynosi 650 cm. Za wezbranie uznano czas trwania
stanów wody wyższych lub równych wartości granicznej, który występował co
najmniej 5 dni. Przyjęcie takiego kryterium pozwoliło na wyeliminowanie krótkich, najczęściej 1- lub 2-dniowych wezbrań.
W zależności od różnych przyczyn i okresu występowania wydzielono
wezbrania letnie (V–X) i zimowe (XI–IV). Łącznie w okresie 1951–2005 wystąpiło
14 wezbrań, z tego w 1980 r. wystąpiły 2 wezbrania letnie, a w 1962 r. – jedno
letnie i jedno zimowe (tab. 1). Po 1980 r. kilkakrotnie został przekroczony średni
maksymalny stan wody Wisły w Toruniu, jednak utrzymywał się tylko przez 4
kolejne dni, np. w styczniu 1982 i kwietniu 1988. Z uwagi na to, że były to wezbrania, które trwały mniej niż 5 kolejnych dni, nie zostały one uwzględnione
w tabeli. Dominowały wezbrania zimowe (9) nad letnimi (5). Na półrocze zimowe (XI–IV) przypadało 80% dni z wezbraniami, na półrocze letnie – 20%. Wezbrania zimowe charakteryzowały się znacznie dłuższym czasem trwania, średnio
13–14 dni. Głównie były to wezbrania związane z wczesnowiosennym spływem
wód roztopowych, potęgowanym często pochodem śryżu i kry lodowej, które
występowały najczęściej w marcu i kwietniu (Babiński 1982). Przeciętny termin
pojawiania się wezbrania roztopowego przypada na 8 marca. Wezbrania letnie
były krótkie, trwały średnio 6 dni. Spowodowane były letnimi opadami rozlewnymi, które najczęściej występowały w sierpniu. Przeciętny termin pojawienia się
wezbrania deszczowego przypada na 6 sierpnia. Najwyższe wezbrania wystąpiły
w latach 1960 (844 cm), 1962 (867 cm), 1979 (810 cm) i 1980 (820 cm).
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Tab. 1. Liczba dni z wezbraniami na posterunku w Toruniu w latach 1951–2005
Tab. 1. Number of flood days at the station in Toruń in 1951–2005
Liczba dni z wezbraniami
Number of flood days
półrocze zimowe
winter half-year

półrocze letnie
summer half-year

Razem liczba dni
z wezbraniami
Total number
of flood days

1953

7 (27 II–5 III)

–

7

2.

1958

20 (11 IV–30 IV)

–

20

3.

1960

–

6 (2 VIII–7 VIII)

6

4.

1962

10 (6 IV–15 IV)

7 (10 VI–16 VI)

17

5.

1964

12 (2 IV–13 IV)

–

12

6.

1965

6 (23 III–28 III)

–

6

7.

1967

15 (6 III–20 III)

–

15

8.

1970

12 (5 IV–16 IV)

–

12

9.

1975

9 (4 XI–12 XI)

–

9

10.

1979

32 (16 III–15 IV)

–

32

11.

1980

–

7 (30 VII–5 VIII)

12

12.

1980

–

5 (17 X–21 X)

13.

2001

–

5 (1 VIII–5 VIII)

1951–2005

123

30

Lp.

Rok hydrologiczny
Hydrological year

1.

5
153

Najdłużej trwało wezbranie roztopowe w 1979 r., które ogarnęło północną
część kraju. Zima na przełomie lat 1978 i 1979 była mroźna i śnieżna. Napływ
mroźnego i suchego powietrza na początku grudnia spowodował przemarznięcie
gruntu i wystąpienie zjawisk lodowych. Grubość pokrywy śnieżnej w końcu lutego w dorzeczu środkowej Wisły wynosiła około 70 cm. Zapas wody w pokrywie śnieżnej dochodził do 100–150 mm w Polsce środkowej oraz 250 mm w północno-wschodnich regionach kraju (Fal, Bogdanowicz 2002).
Wezbranie letnie z 1 sierpnia 1980 osiągnęło kulminację 820 cm i było spowodowane wyjątkowo dużymi opadami, zwłaszcza na Kujawach i Pomorzu.
Według Mikulskiego (1998), podtopieniu uległo około 1,4 mln ha użytków rolnych.
Łączny czas trwania wezbrań w poszczególnych miesiącach przedstawia
ryc. 5. W analizowanym okresie 1951–2005 wezbrania najdłużej trwały w kwietniu (70 dni) i marcu (42 dni), natomiast nie wystąpiły w grudniu, styczniu, maju
i we wrześniu. Początek pojawiania się wezbrań roztopowych przypada na koniec lutego i początek marca, a koniec – na połowę kwietnia.
W obrębie Torunia mamy do czynienia z różną szerokością równiny zalewowej. Najmniejsza szerokość równiny zalewowej (około 650 m) występuje na
linii śródmieścia, w pobliżu posterunku wodowskazowego (734,7 km). Równina
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Ryc. 5. Łączny czas trwania wezbrań na Wiśle w Toruniu w latach 1951–2005
Fig. 5. Total duration of floods in the Vistula in Toruń in 1951–2005

zalewowa Wisły znajduje się tylko na lewym brzegu, bez wałów przeciwpowodziowych. W przypadku wystąpienia wezbrania zagrożony jest szczególnie obszar na lewym brzegu.
Wnioski
Na podstawie codziennych wartości stanów wody Wisły w Toruniu w okresie
1951–2005 wyznaczono maksymalne stany wody, jakie wystąpiły co roku.
W ciągu 55 lat więcej maksimów przypadało na półrocze zimowe (41), niż na
półrocze letnie (14). Najwyższy maksymalny stan wody wystąpił 12 czerwca 1962
i wynosił 867 cm. Przekroczył on o 217 cm stan alarmowy (650 cm) i był o 112 cm
niższy od absolutnego maksimum z 1871 r. Najstarszy i najwyższy stan wody
Wisły, zaznaczony na murach miasta 18 lutego 1570 (1074 cm), był wyższy o 207 cm
w stosunku do maksymalnego stanu wody z lat 1951–2005. Najniższy stan wody
w strefie stanów wysokich wystąpił 12 lipca 1984 i wynosił 422 cm. W ciągu 55 lat
stan alarmowy w Toruniu został przekroczony 29 razy, a stan ostrzegawczy (530 cm)
– aż 47 razy.
Na 728,4. km do Wisły uchodzi Drwęca. Szerokość równiny zalewowej
w tym profilu wynosi około 1320 m. Obszar ten nie jest chroniony wałami przeciwpowodziowymi. W przypadku wystąpienia wezbrania szczególnie zagrożone
są obszary położone zarówno na prawym brzegu (domy i osiedla mieszkaniowe),
jak i na lewym (ogródki działkowe). Największa szerokość równiny zalewowej
występuje w okolicy portu drzewnego w Toruniu (742. km). Wynosi ona około
3520 m. Po wybudowaniu wałów przeciwpowodziowych na prawym i lewym
brzegu Wisły szerokość równiny zalewowej w strefie międzywala wynosi 1140 m.
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Chronią one budynki mieszkalne i ogródki działkowe na prawym brzegu oraz
miejscowość Wielką Nieszawkę na lewym brzegu. W przypadku wystąpienia
wezbrania podobnego do tego z 1 marca 1871, wały przeciwpowodziowe nie
wystarczą, aby ochronić obszary zagrożone.
Wezbranie potraktowano jako zjawisko wyjątkowe, czyli takie, które nie
będzie występowało w każdym roku. Za wartość graniczną wezbrania przyjęto
średni maksymalny stan wody (SWW) z okresu 1951–2005, który wynosił 653 cm.
Za wezbranie uznano stan wody, który był równy lub wyższy od 653 cm i trwał
co najmniej przez 5 kolejnych dni. Łącznie w okresie 1951-2005 wyznaczono
14 wezbrań, z czego 9 wystąpiło w półroczu zimowym, a 5 – w półroczu letnim.
Wezbrania zimowe (roztopowe) charakteryzowały się dłuższym czasem trwania
– średnio 13–14 dni. Często potęgowane były pochodem śryżu i kry. Wezbrania
letnie (deszczowe) trwały znacznie krócej – średnio 6 dni. Po 1980 r. kilkakrotnie
został przekroczony średni maksymalny stan wody, jednak utrzymywał się krócej niż przez 5 kolejnych dni.
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Floods on the Vistula in Toruń in 1951–2000
On the basis of daily values of water level in the Vistula in Toruń in the period of 1951–
2005, the maximum water levels that occurred each year were determined. During those
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55 years, more maximums happened in the winter half-year (41 years) than in the summer half (14 years). Flood is treated as an exceptional phenomenon, meaning that it will
not happen every year. The threshold value of a flood is considered to be the mean maximum water level from the 1951–2005 period, which is 653 cm. Flood is defined as water
level equal to or higher than 653 cm and lasting for at least 5 consecutive days. In total,
during the 1951–2005 period, there were 14 floods, of which 9 occurred in the winter
half-year and 5 in the summer half. Winter floods (melt floods) were characterised by
longer duration – 13–14 days on average. They were often intensified by the passing of
frazil ice and ice-floes. Summer floods (rainfall floods) were considerably shorter –
6 days on average. Since 1980, the mean maximum water level has been exceeded several times, however for less than 5 consecutive days.
The water level in Toruń is affected by the operation of the dam in Włocławek and the
river-control work carried out in the 19th century.
Key words: water levels, floods, the Vistula, Toruń.
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Zarys treści: Praca przedstawia analizę warunków meteorologicznych, które spowodowały wystąpienie maksymalnych opadów atmosferycznych, będących przyczyną
regionalnych i lokalnych powodzi w zlewniach odwadniających Wyżynę Kielecką,
w wieloleciu 1961–2007. Do oceny sytuacji meteorologicznej wykorzystano m.in. mapy
synoptyczne, mapy topografii barycznej, obrazy i sondaże satelitarne, wyniki obserwacji
meteorologicznych ze stacji naziemnych, w tym zdjęcia radarowe. Ukazano czasowoprzestrzenny rozkład opadów w okresach powodziowych. Podsumowaniem analizy jest
określenie typowych warunków synoptycznych związanych z występowaniem wezbrań
w zlewniach regionu świętokrzyskiego.
Słowa kluczowe: powodzie opadowe, sytuacje synoptyczne, Wyżyna Kielecka.

Do podstawowych czynników umożliwiających zmniejszenie zagrożenia powodziowego wywołanego przez opady atmosferyczne należy znajomość genezy
ekstremalnie wysokich sum bądź natężeń opadu wraz z oceną ich wielkości
i rozkładu przestrzennego. Opady deszczu, będące przyczyną groźnych wezbrań
rzek, są efektem skomplikowanego układu czynników cyrkulacyjnych i modyfikacji procesów wielkoskalowych przez warunki lokalne. Wysokie i długotrwałe
opady, o znacznym zasięgu przestrzennym, związane z układami opadotwórczymi w skali synoptycznej, są najczęściej przyczyną powodzi regionalnych
(obejmujących obszar powyżej kilku tysięcy kilometrów kwadratowych). Typowe opady z mezoskalowych układów frontalnych bądź konwekcyjnych obejmują
zwykle mniejsze obszary (od kilku do kilkuset kilometrów kwadratowych), ale
w przypadku dużego ich natężenia oraz niekorzystnego rozkładu przestrzenne-
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go w małych zlewniach, mogą powodować wysoką falę wezbrania i lokalne powodzie.
W opracowaniu dokonano analizy sytuacji meteorologicznych, które spowodowały wystąpienie maksymalnych opadów atmosferycznych, będących bezpośrednią przyczyną regionalnych i lokalnych powodzi w zlewniach rzecznych
Wyżyny Kieleckiej, w wieloleciu 1961–2007. Analiza okresów katastrofalnych
wezbrań opadowych, przeprowadzona przez hydrologów z IMGW (Dobrowolski
i in. 2005), wykazała, że obszar ten w drugiej połowie XX w. należał do regionów
fizycznogeograficznych Polski o największej częstości występowania lokalnych
powodzi. Jednym z celów szczegółowych pracy jest ukazanie przestrzennego
rozkładu opadów w okresach katastrofalnych wezbrań. Podsumowaniem analizy
jest określenie typowych warunków synoptycznych występowania wysokich
wezbrań opadowych w zlewniach regionu świętokrzyskiego.
Obszar i metoda badań
Wyżyna Kielecka jest makroregionem fizycznogeograficznym, wchodzącym
w skład Wyżyny Małopolskiej. Powierzchnia tego obszaru wynosi 6,8 tys. km2
(Kondracki 2002). Analizowany region ma charakter urozmaiconej rzeźby w postaci średnich i niskich garbów wyżynnych, a miejscami zrównanych przedgórzy,
otaczających Góry Świętokrzyskie (do 611 m n.p.m.). Obszar ten jest odwadniany
przez gęstą sieć rzeczną o znacznych spadkach i charakterystycznym odśrodkowym układzie, wchodzącą w skład dorzeczy: Kamiennej, Czarnej Nidy, Opatówki, Koprzywianki, Czarnej Staszowskiej i Czarnej Malenieckiej (ryc. 1).
Informacje o okresach wystąpienia powodzi w wieloleciu 1961–2007 czerpano z literatury naukowej, materiałów archiwalnych IMGW, a w przypadku
powodzi lokalnych – także z notatek zamieszczonych w lokalnej prasie. Ocenę
sytuacji meteorologicznej w okresach wezbrań opadowych określono na podstawie map synoptycznych, map topografii barycznej z poziomu 850 i 700 hPa,
obrazów satelitarnych i radarowych (Brzuchania, Rzeszów) oraz wyników
obserwacji meteorologicznych ze stacji naziemnych. Uwzględniono sumy opadów
z okresów powodziowych, pochodzące z kilkudziesięciu posterunków opadowych
położonych na Wyżynie Kieleckiej i w bezpośrednim jej sąsiedztwie (ryc. 1).

314

R. Suligowski

Ryc. 1. Obszar badań wraz z lokalizacją posterunków opadowych
1 – posterunek opadowy, 2 – rzeka, 3 – granice Wyżyny Kieleckiej, 4 – mezoregion fizycznogeograficzny
Fig. 1. Study area including rainfall station location
1 – rainfall station, 2 – river, 3 – Kielce Upland boundaries, 4 – mesoregion

Powodzie regionalne
W wieloleciu 1961–2007 na omawianym obszarze miały miejsce trzy zdarzenia
powodziowe o charakterze regionalnym. Wystąpiły one w lipcu w latach 1970,
1997 oraz 2001 (Mycielska, Michalczewski 1972, Dubicki i in. 1999, Ciupa 2002).
Powódź w lipcu 1970 r. objęła zlewnie górnej Kamiennej, Czarnej Nidy oraz
Czarnej Malenieckiej. Spowodowana była falą opadów deszczu, trwających praktycznie nieprzerwanie od godzin porannych 17 lipca do godzin przedpołudniowych 19 lipca, obejmujących prawie całą Wyżynę Kielecką. Okres ten poprzedziło przejście przez obszar Polski, z zachodu, dwóch frontów atmosferycznych
(15–16 lipca), zablokowanych przez wyż wschodnioeuropejski. W efekcie doszło
do ich połączenia w jedną strefę frontalną o charakterze quasi-stacjonarnym,
w obrębie której tworzyły się zafalowania. Szczególną rolę odegrał ośrodek niżowy z centrum nad Niziną Węgierską, przemieszczający się wolno w kierunku
północno-wschodnim. W godzinach popołudniowych 18 lipca niż ten pogłębił się
i połączył w jedno centrum, zalegające nad południowo-wschodnią Polską (ryc. 2).
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Ryc. 2. Mapa synoptyczna Europy z 18 lipca 1970, godz. 09 UTC (strefa intensywnych opadów – obszar
zakreskowany)
Fig. 2. Surface synoptic chart for 09 UTC, 18 July 1970 (heavy rainfall zone – hatched area)

Sterował on napływem ciepłego i bardzo wilgotnego powietrza (PPk) z rejonu
wybrzeża Morza Czarnego. Naślizg tej masy na klin chłodnej masy powietrza
spowodował powstanie rozbudowanego systemu chmur warstwowych. Znacznej intensywności opadów na Wyżynie Kieleckiej sprzyjała wilgotno-chwiejna
stratyfikacja powietrza i bardzo silne wiatry północne (dochodzące do 20 m⋅s–1 na
poziomie 850 hPa), wpływające na formowanie chmur konwekcyjnych, wymuszanych również orografią w strefie Gór Świętokrzyskich. Najwyższą sumę opadu, w ciągu kolejnych trzech dób, obserwowano w północno-zachodniej części
wyżyny (na posterunku Końskie – 220,9 mm). W kilku innych rejonach przekroczyła ona 150 mm. Największe sumy dobowe zarejestrowano 18 lipca, z maksimum 114,3 mm (Końskie).
Lipiec 1997 był jednym z najtragiczniejszych okresów powodziowych w południowej Polsce. Najwyższe sumy opadów na Wyżynie Kieleckiej wystąpiły 5–8
oraz 18–20 lipca. Opady w pierwszym okresie były związane z ośrodkiem niżowym znad północnego Adriatyku, który przemieścił się 4 lipca nad południową
Polskę, wzdłuż frontu europejskiego. W jego oddziaływaniu przez kilka dni
znajdowała się Wyżyna Kielecka. Najintensywniejsze opady zarejestrowano
w godzinach nocnych 5 i 6 lipca. Układ cyklonalny, z centrum nad Wyżyną Kielecką, był wówczas zasilany adwekcją powietrza PZm z rejonu Morza Czarnego,
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Ryc. 3. Mapa synoptyczna dolna z 6 lipca 1997, godz. 00 UTC (strefa intensywnych opadów – obszar
zakreskowany)
Fig. 3. Surface synoptic chart for 00 UTC, 6 July 1997 (heavy rainfall zone – hatched area)

spływającą z kierunku północno-wschodniego (ryc. 3). Wysokość opadu potencjalnego w tej masie (na północno-zachodnim wybrzeżu Morza Czarnego) wynosiła ponad 60 mm (Kupczyk i in. 2003). Niż sięgał powierzchni barycznej 700 hPa,
powietrze znajdowało się w nim w stanie nasycenia parą wodną, sprzyjając powstawaniu wodnych chmur o dużej rozbudowie pionowej. W dniach 7–8 lipca
wystąpiły miejscami przelotne opady nawalne, towarzyszące burzom. Niż odsunął
się na wschód dopiero 9 lipca. Charakterystyczne jest, że sumy dobowe opadów,
przekraczające 40 mm (5 lipca), nie wystąpiły jedynie w najwyżej położonym
mezoregionie Gór Świętokrzyskich oraz na Wyżynie Sandomierskiej. Na posterunku w Kliszowie (Pogórze Szydłowskie) spadło wówczas 83,4 mm opadu, a
średnia obszarowa suma opadu w zlewni Nidy 5 lipca (39,3 mm) była najwyższa
w tym dniu w dorzeczu górnej Wisły (Niedbała 1998). Najwyższe sumy opadów
w okresie 5–8 lipca objęły zachodnią (Garb Gielniowski) i północno-wschodnią
część Wyżyny Kieleckiej (ryc. 4), obszary eksponowane na ogólny kierunek wiatru
NW. W Skroniowe w ciągu czterech dni odnotowano 129,3 mm opadu, a w Solcu
nad Wisłą – 128,0.
Niż baryczny o podobnej strukturze do poprzedniego utworzył się 18–20 lipca nad południową Polską i Słowacją (ryc. 5). Jego centrum 20 lipca znalazło się nad
Górami Świętokrzyskimi. Związany z nim układ frontów spowodował na obszarze
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Ryc. 4. Rozkład przestrzenny sumy opadów w okresie 5–8 oraz 18–20 lipca 1997
Fig. 4. Spatial distribution of precipitation totals for 5–8 and 18–20 July 1997

Ryc. 5. Mapa synoptyczna dolna z 19 lipca 1997, godz. 00 UTC (strefa intensywnych opadów
– obszar zakreskowany)
Fig. 5. Surface synoptic chart for 00 UTC, 19 July 1997 (heavy rainfall zone – hatched area)
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Wyżyny Kieleckiej wystąpienie opadów o sumach porównywalnych do tych
z okresu 4–8 lipca. Intensywne opady były wynikiem początkowo naślizgu po
powierzchni frontu ciepłego, z kierunku południowego zachodu, gorącego
i wilgotnego powietrza PZ, a następnie także procesów konwekcyjnych w obrębie układu warstwowych chmur frontowych. Maksymalne wysokości opadu
zarejestrowano w południowej części obszaru badań (zlewnia Belnianki, Koprzywianki, Czarnej Staszowskiej) (ryc. 4).
Wysokie straty materialne na analizowanym obszarze przyniosła powódź
wywołana opadami 23–24 lipca 2001. W dniu 22 lipca od Bałkanów po kraje nadbałtyckie rozciągał się rozległy front europejski, w obrębie którego (23 lipca) powstał ośrodek niskiego ciśnienia, z centrum nad Mołdawią, przemieszczający się
w kolejnych godzinach w kierunku północnym. W dniu 24 lipca związany z nim
południkowy odcinek frontu ciepłego ustabilizował się na linii Wisły. Od godzin
popołudniowych następował intensywny spływ górą ciepłego powietrza zwrotnikowego znad wschodniej Europy (ryc. 6). W masie tej, o stratyfikacji termicznej
chwiejnej, tworzyły się licznie komórki burzowe, głównie nad południowowschodnimi krańcami Polski. Strefa intensywnych opadów objęła środkową,
najwyżej położoną część Wyżyny Kieleckiej. Na posterunku w Kielcach-Sukowie
zanotowano najwyższą sumę dobową w historii regionu – 155,2 mm. Wartości

Ryc. 6. Mapa topografii barycznej 850 hPa z 24 lipca 2001, godz. 12 UTC (linia ciągła – izotermy,
linia przerywana – wysokości geopotencjału)
Fig. 6. Synoptic map at 850 hPa level for 12 UTC, 24 July 2001 (continuous line – isotherms, dashed
line – geopotential heights)
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powyżej 100 mm wystąpiły w zlewniach Belnianki, Lubrzanki oraz Czarnej Staszowskiej i Koprzywianki (ryc. 7). Podczas dwóch dni spadło miejscami dwukrotnie więcej deszczu niż przeciętnie w ciągu miesiąca. Maksymalne sumy
dwudobowe opadów zarejestrowały posterunki położone w Górach Świętokrzyskich (Kielce – 163,9 mm, Nowa Słupia – 127,1 mm, Raków – 123,2 mm)
i w zachodniej części Wyżyny Sandomierskiej (Klimontów – 142,2 mm). Strefa
opadów, które wywołały powodzie w rzekach świętokrzyskich, obejmowała obszar kilku tysięcy kilometrów kwadratowych.

Ryc. 7. Rozkład przestrzenny sumy dobowej opadu 24 lipca 2001
Fig. 7. Spatial distribution of total daily precipitation on 24 July 2001

Powodzie lokalne
W wieloleciu 1961–2007 na Wyżynie Kieleckiej miało miejsce kilkanaście powodzi
lokalnych o genezie opadowej. Najdotkliwsze szkody związane były z okresami
wymienionymi w tab. 1. Zdarzeń tego typu nie odnotowano jedynie w latach
osiemdziesiątych XX w.
Wezbranie powodziowe na początku czerwca 1962 r. wywołane było opadami deszczu w 4. i 5. dniu tego miesiąca, związanymi z funkcjonowaniem układu niskiego ciśnienia na poziomie 700 hPa, nad zachodnią Ukrainą. Kierował on
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Tab. 1. Maksymalne opady deszczu w okresach lokalnych powodzi na Wyżynie Kieleckiej
Tab. 1. Maximum rainfall over Kielce Upland in local flood periods

Okres
Period

Suma dobowa [mm]
(posterunek
opadowy)
Daily total [mm]
(rainfall station)

Suma w okresie
[mm]
Total in period
[mm]

Zlewnia powodziowa
Flood catchments

4–5 VI 1962

64,0 (Rykoszyn)

93,8 (Bodzentyn)

Kamienna, Belnianka,
Pokrzywianka

25–26 VI 1966

48,4 (Tarłów)

78,3 (Sandomierz)

Czyżówka, Opatówka

20–22 VIII
1972

64,2 (Kliszów)

125,1 (Oblęgor)

Bobrza, Lubrzanka, Czarna Nida,
Czarna Maleniecka

30 VI–1 VII
1990

63,0 (Końskie)

91,6 (Końskie)

Świślina, Czarna Maleniecka,
Lubrzanka

21–23 VI 1999

67,4 (Św. Krzyż)

114,3 (Małogoszcz)

Bobrza, Belnianka, Łagowica

26–29 VII 2000

91,0 (Konieczno)

130,4 (Denków)

Opatówka, Czyżówka, Kszczonowianka, Gorzyczanka, Łagowica

27 V 2002

98,0 (Suchedniów)

–

górna Kamienna, Bernatka, Silnica

23 V 2007

68,5 (Raków)

–

Modła, Szewnianka

górą (z prędkością dochodzącą do 30 m⋅s–1), nad obszar Polski (znajdujący się w
masie powietrza arktycznego), gorące wilgotne powietrze zwrotnikowe znad
Morza Azowskiego (temperatura punktu rosy – 19°C, przy temperaturze powietrza 23°C). Temperatura powietrza 5 czerwca (00 UTC) na wysokości 3 km nad
Wyżyną Kielecką wynosiła 0°C, podczas gdy nad Morzem Azowskim +15°C.
Jednocześnie, znad Skandynawii, nad północną Polskę napłynęło powietrze arktyczne, tworzące na czole wyraźny front chłodny, potęgując procesy konwekcyjne i doprowadzając lokalnie do wzrostu intensywności opadu. Maksymalne
sumy opadów w tych dniach wystąpiły w Górach Świętokrzyskich (Bodzentyn
– 93,8 mm) i Przedgórzu Iłżeckim (Starachowice – 87,0 mm). Średnia obszarowa
suma opadu w zlewni górnej Kamiennej (po profil w Kunowie) wyniosła wówczas 76 mm. Efektem tej sytuacji był najwyższy zaobserwowany w historii przepływ na tej rzece w profilu Wąchock (Q6 VI = 120 m3⋅s–1).
W dniach 25–26 czerwca 1966 nad Wyżyną Kielecką wolno przemieszczał
się na wschód płytki układ niżowy, powstały na froncie stacjonarnym. Po zachodniej stronie niżu następowała adwekcja stosunkowo chłodnego i wilgotnego
powietrza PPm i PPms. Wysokie opady zarejestrowano we wschodniej części
obszaru badań (Sandomierz – 78,3 mm), skutkujące lokalnymi wezbraniami
w zlewni Opatówki.
Lokalne powodzie miały miejsce także dniach 20–21 lipca 1966 (zlewnia
górnej Kamiennej, Bobrzy). Wywołane były opadami w strefie aktywnego frontu
chłodnego, na granicy zalegającego nad wschodnią Polską – gorącego PPk, oraz
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napływającego z zachodu, chłodniejszego o 10°C, powietrza polarnomorskiego.
Temperatura powietrza w Sandomierzu 20 lipca o godz. 18 UTC wynosiła 25°C
(przy temperaturze punktu rosy 21°C). Duża chwiejność termodynamiczna mas
powietrza spowodowała wystąpienie licznych burz, z intensywnymi opadami.
W ciągu 6 godzin popołudniowych 21 lipca spadło w Kielcach 57 mm opadu.
Opady w okresie 20–22 sierpnia 1972 były związane z aktywnym ośrodkiem
niżowym, który rozwinął się na froncie oddzielającym powietrze zwrotnikowe
od polarnomorskiego. Jego centrum 20 sierpnia znalazło się nad środkową Polską.
Opady o dużej intensywności wystąpiły 20 i 21 sierpnia w godzinach wieczornych i nocnych, tworząc niemal identyczne sekwencje. Mechanizm układu opadotwórczego był złożony. Początkowo opady były związane z napływem wilgotnego i ciepłego powietrza górą, ponad zalegającym wilgotnym i chłodnym
powietrzem, obejmującym zachodnią część Polski, następnie prawdopodobnie
efekt ten był wzmocniony na skutek wymuszonej orografią konwekcji. Maksymalne sumy opadów w analizowanym okresie wystąpiły na północno-zachodnim
skłonie Gór Świętokrzyskich (Oblęgor – 125,1 mm, Końskie – 123,5 mm), powodując gwałtowne wezbrania Czarnej Malenieckiej oraz Bobrzy wraz z dopływami.
Lokalne powodzie na przełomie czerwca i lipca 1990 r. były związane
z płytkim ośrodkiem niżowym nad Niziną Mazowiecką, utworzonym (30 czerwca)
na zafalowaniu frontu oddzielającego masę powietrza zwrotnikowego na południu, od polarnomorskiej na północy. W jego ciepłym wycinku znalazła się Wyżyna Kielecka. W strefie przed frontem chłodnym dochodziło do intensywnego
wypierania do góry ciepłego i wilgotnego powietrza, czego efektem był rozwój
chmur o budowie pionowej, wspierany dodatkowo orografią. W dniu 1 lipca
ośrodek powoli odsuwał się na północny wschód, a front chłodny dotarł, w godzinach wieczornych, nad Wyżynę Lubelską. Najwyższe sumy opadów (30
czerwca–1 lipca) objęły północno-zachodnią część Wyżyny (Końskie – 91,6 mm)
oraz centralną część Gór Świętokrzyskich (Bodzentyn – 72,5 mm, Kielce-Suków –
64,3 mm).
Opady, które wystąpiły 21–23 czerwca 1999, spowodowały powodzie
w zlewni Bobrzy oraz w zlewniach odwadniających najwyższe partie Łysogór.
Były one wynikiem cyrkulacji związanej z układami niskiego ciśnienia nad północną Skandynawią oraz Niziną Węgierską. Główna fala opadów na posterunkach
regionu trwała od godzin porannych do wieczornych 22 czerwca. Spowodowała ją
kondensacja pary wodnej w wilgotnym powietrzu, pochodzącym z obszaru rumuńskiego wybrzeża Morza Czarnego, nasuwającym się po powierzchni frontu
ciepłego, który przebiegał wówczas południkowo przez wschodnią Polskę. Najwyższe sumy opadów w analizowanym okresie zaobserwowano na posterunku
w Małogoszczy (114,3 mm) oraz na Świętym Krzyżu (93,5 mm).
Ośrodkiem sterującym cyrkulacją nad Europą w trzeciej dekadzie lipca 2000 r.
był głęboki niż z centrum nad północną Francją. Aktywny front z nim związany
dzielił Europę na dwie części – północną z chłodnym powietrzem polarnomor-
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skim oraz ciepłą z powietrzem zwrotnikowym. W dniu 26 lipca uaktywnił się on
w odcinku wschodnim. Na jego zafalowaniach, nad Ukrainą, a następnie nad
zachodnimi Karpatami, utworzyły się wtórne ośrodki niżowe. W cyrkulacji tego
ostatniego, którego centrum przesunęło się 27 lipca na północny wschód, znalazła się południowa Polska oraz obszar Słowacji, Węgier i zachodniej Ukrainy. Na
obszarze Wyżyny Kieleckiej wystąpiła wówczas sekwencja przelotnych opadów
deszczu. W tym samym czasie, nad Holandią, powstał niż baryczny, wędrujący
w kierunku wschodnim. Związany z nim front ciepły zatrzymał się (rano 28 lipca) na linii Pilicy. W nocy z 28 na 29 lipca na linii frontu w Karpatach powstał
ośrodek niskiego ciśnienia, którego tor przesuwał się na północ, osiągając centrum nad Wyżyną Lubelską. Wyżyna Kielecka 29 lipca znajdowała się w strefie
objętej całkowitym zachmurzeniem, będącym efektem wślizgu po powierzchni
frontalnej wilgotnego powietrza, napływającego znad Morza Czarnego. Na
wszystkich posterunkach w ciągu tej doby zarejestrowano sumy opadów przekraczające 40 mm. Na kilku posterunkach zmierzono ponad 70 mm (Denków,
Sadków, Staszów, Sandomierz). W całym 4-dniowym okresie (26–29 lipca) najwyższe opady zarejestrowano we wschodniej części rejonu (Wyżyna Sandomierska, wschodnia cześć Przedgórza Iłżeckiego), z maksimum – 130,4 mm w Denkowie.
Nawalne opady deszczu i gradu, które przeszły w ciągu kilku godzin 27
maja 2002 oraz 23 maja 2007, spowodowały na Wyżynie Kieleckiej lokalne powodzie typu flash flood. W 2002 r. dwugodzinne ulewy w ciekach dorzecza górnej
Kamiennej utworzyły fale powodziowe, które doprowadziły m.in. do zniszczenia
jazu zbiornika w Bliżynie, torów na magistrali kolejowej ze Skarżyska do Tomaszowa Mazowieckiego oraz podtopienia części Skarżyska–Kamiennej. Najwyższe
zarejestrowane opady punktowe w analizowanym okresie 2002 r. wystąpiły
w Suchedniowie (98,8 mm) i Kielcach (58,0 mm). W 2007 r. opady burzowe spowodowały katastrofalne skutki w zlewni Modły (prawostronny dopływ Kamiennej), zalewając znaczną część Ostrowca Świętokrzyskiego.
W obu przypadkach opady związane były z przemieszczającym się z północy (2002) bądź północnego-zachodu (2007) chłodnym frontem atmosferycznym,
powstałym w bruździe niskiego ciśnienia, ciągnącej się od Francji, przez Danię,
do bałtyckich wybrzeży Finlandii. Rozdzielał on dwie bardzo różne masy powietrza, chłodną polarnomorską oraz upalną zwrotnikową, o stratyfikacji chwiejnej.
Temperatura powietrza w Sandomierzu w przeddzień nadejścia frontu (22 maja
2007, godz. 12 UTC) wynosiła 30°C. W strefie frontalnej dochodziło do wzmożonej
konwekcji. Obrazy radarowe z godzin porannych 23 maja wskazują, że wierzchołki chmur na obszarze Wyżyny Kieleckiej sięgały poziomu tropopauzy (14 km).
Maksymalną sumę opadu odnotowano w Rakowie (69 mm), choć maksymalne
chwilowe natężenie opadu (trwającego ok. 160 min) przy powierzchni obszaru
objętego powodzią w tym dniu wynosiło ponad 150 mm⋅h–1.
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Podsumowanie
Przeprowadzona analiza wskazuje, że powodzie regionalne na Wyżynie Kieleckiej były wywołane wysokimi i długotrwałymi opadami, związanymi z płytkimi
ośrodkami niskiego ciśnienia, przemieszczającymi się z południowego zachodu,
południa lub południowego wschodu w obrębie południkowej bruzdy niskiego
ciśnienia, lub rozwijającymi się z zafalowań na rozległym froncie europejskim,
dzielącym PPm na zachodzie lub północy od PZ na wschodzie lub południu.
Najintensywniejsze opady wystąpiły w chłodnej masie powietrza, po zachodniej
stronie toru ruchu niżów, na dowietrznych stokach Gór Świętokrzyskich. Były
one wynikiem wznoszenia się mas powietrza po powierzchni górnego frontu
ciepłego, mas ciepłych i bardzo wilgotnych, ponad utrzymującym się przy powierzchni ziemi klinem powietrza polarnomorskiego, również wilgotnego. Rozległe układy chmur warstwowych tworzyły się na skutek ochładzania przy
wznoszeniu masy ciepłej ponad frontem, a także w strefie frontu w wyniku mieszania się dwu wilgotnych mas powietrza o różnych cechach termicznych. Obszarami źródłowymi mas powietrza, których wilgotność decydowała o wysokości opadów na Wyżynie Kieleckiej, był rejon Morza Czarnego.
Lokalne powodzie były spowodowane także opadami ulewnymi i nawalnymi, związanymi z gwałtownym rozwojem chmur o budowie pionowej w strefie frontu chłodnego, przemieszczającego się z kierunku północno-zachodniego
lub północnego. Zagrożenie powodziowe w zlewniach Wyżyny Kieleckiej wywoływały opady o sumach dobowych powyżej 60 mm.
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Meteorological reasons for rainfall flood occurrence
in Kielce Upland in the period of 1961–2007
The paper covers a meteorological analysis of the most heavy rainfall events which
occurred in the period of 1961–2007 and caused disastrous floods in the rivers of Kielce
Upland (fig. 1). Regional floods caused by rainfalls of a range of several square kilometers occurred in the Kielce Upland in July 1970, 1997 and 2001. Local floods took place in
a number of periods (tab. 1). Events of this type failed to occur only in the 1980s. Typical
synoptic conditions over Europe, which induced high rainfall in these areas, were selected on the basis of an analysis of synoptic charts, atmospheric soundings, satellite
information and radar images. Shown spatial-temporal rainfall distribution in flood
periods is shown (fig. 4, 7). The analysis concludes with a definition of typical synoptic
conditions connected with flood occurrence in Świętokrzyskie region catchments.
Key words: rain floods, synoptic situations, Kielce Upland.

Czasowe zróżnicowanie
maksymalnego wiarygodnego opadu
w zlewniach rzecznych Gór Świętokrzyskich*
Roman Suligowski
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, Instytut Geografii, ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
rsulig@ujk.kielce.pl

Zarys treści: Praca prezentuje wyniki obliczeń maksymalnego wiarygodnego opadu
(MWO) w zlewniach rzecznych Gór Świętokrzyskich, w godzinowych przedziałach
czasu. Materiał opracowania stanowiły zestawienia pluwiograficzne z 4 stacji meteorologicznych regionu, z których wyodrębniono maksymalne wysokości opadów w wieloleciu 1961–2000. Obliczenia MWO w punkcie przeprowadzono metodą Hershfielda.
Obszarowe wartości MWO, odnoszące się do zlewni cząstkowych regionu, uzyskano
dzięki zastosowaniu współczynników redukcyjnych opadów, charakterystycznych dla
danego odcinka czasu.
Słowa kluczowe: maksymalny wiarygodny opad, Góry Świętokrzyskie, zlewnie rzeczne.

Wartości maksymalnego wiarygodnego opadu (MWO), pojęciowo związanego
z funkcjonującym w literaturze zachodniej maksymalnym prawdopodobnym
opadem (probable maximum precipitation – PMP), są coraz częściej obiektem zainteresowania hydrologów. Opad ten jest definiowany jako teoretycznie największa
wysokość opadu o określonym czasie trwania (minuty, godzina, ich wielokrotności), której wystąpienie jest fizycznie możliwe nad obszarem o danej wielkości,
w danych warunkach geograficznych i w określonej porze roku (Manual…, 1986).
Stanowi on element wejścia do modeli typu opad–odpływ, których efektem jest
hydrogram maksymalnego możliwego wezbrania, przepływu stanowiącego górną granicę zagrożenia powodziowego oraz przepływu kontrolnego przy projektowaniu obiektów hydrotechnicznych.
Celem pracy jest przedstawienie teoretycznie największych wysokości opadu
w jedno- i wielogodzinowych odcinkach czasu, które mogą wystąpić na obszarze
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Gór Świętokrzyskich, powodując katastrofalne w skutkach wezbrania w małych
zlewniach rzecznych odwadniających ten region.
Informacje o wysokościach opadu uzyskano na podstawie zestawień pluwiograficznych pochodzących ze stacji meteorologicznych, reprezentujących
różne warunki topograficzne (Bodzentyn, Kielce–Suków, Suchedniów, Święty
Krzyż). Dla każdego punktu pomiaru opadu (w wieloleciu 1961–2000) zestawiono serie maksymalnych rocznych wysokości opadów w godzinowych przedziałach czasu (zmienne przesuwane o 1 godzinę). Do obliczenia punktowych wartości MWO wykorzystano procedurę opartą na równaniu częstości Hershfielda
(Guide…, 1994):
MWO = Pśr n + km⋅σn
gdzie: Pśr n, σn – średnia i odchylenie standardowe z serii n maksymalnych opadów,
km – regionalny parametr rozkładu.
Tab. 1. Maksymalne wysokości opadów obserwowanych (Pmax [mm]), średnich z serii (Pśr [mm]), parametru km i maksymalnego wiarygodnego opadu (MWO [mm]) w godzinowych przedziałach czasu
Tab. 1. Maximum observed rainfall depths (Pmax [mm]), mean serial values (Pśr [mm]), km parameter
values and maximum credible precipitation (MWO [mm]), in hourly intervals
Stacja
Station

Wysokość
[m n.p.m.]
Altitude
[m a.s.l]

1

Kielce–
Suków

270

268

Święty
Krzyż

575

6

8

10

12

18

91

97,6

100

100,4

100,4

100,4

100,4

Pśr

17,8

22,0

24,3

26,3

28,0

29,0

31,2

33,0

34,4

37,6

km

3,0

5,8

8,4

9,0

9,8

9,9

9,1

8,3

7,6

5,4

MWO

44,8

79,8

127,8

148,5

168,0

172,6

162,4

153,5

145,3

124,9

Pmax

37,1

55,1

69,8

72,5

73,9

73,9

73,9

74,1

74,7

76,5

Pśr

17,1

22,4

25,6

27,6

28,8

30,2

31,8

33,2

34,6

38,6

km

3,5

4,3

5,2

5,0

5,0

4,5

4,2

3,8

3,6

3,1

43,3

77,1

119,1

132,3

144,1

150,5

143,0

139,8

134,0

113,0

41

46

62,7

62,7

62,7

62,7

62,7

62,7

62,7

62,7

Pśr

16,3

19,9

22,3

23,6

24,7

25,7

27,8

29,4

30,7

34,9

km

3,4

3,3

5,0

4,9

4,7

4,4

3,7

3,4

3,2

2,3

MWO

49,8

73,6

113,3

119,3

129,5

132,6

131,0

125,3

118,7

104,9

Pmax

36,5

36,6

38,3

38,4

39

43,4

54,2

60,2

60,4

69,4

Psr

17,0

20,4

22,3

23,6

24,9

26,1

27,8

29,8

31,2

35,8

km

3,5

2,6

2,6

2,2

2,0

2,5

3,5

3,5

3,3

2,9

41,9

59,6

79,5

89,0

97,3

101,1

105,7

112,8

107,2

104,1

3,5

5,8

8,4

9,0

9,8

9,9

9,1

8,3

7,6

5,4

49,8

79,8

127,8

148,5

168,0

172,6

162,4

153,5

145,3

124,9

MWO
Maks. w regionie

5

82

Pmax
278

4

62

MWO

Suchedniów

3

Time [h]

36

Pmax
Bodzentyn

2

Czas [h]

km
MWO
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Parametr km stanowi liczbę odchyleń standardowych, po uprzednim wyeliminowaniu z obliczeń w odniesieniu do każdej stacji maksymalnych, „wyraźnie
odstających” wartości w serii, dodanych do wartości średniej z rozkładu, w celu
uzyskania maksymalnej w serii wartości charakterystyki opadu. MWO w punkcie obliczono bazując na najwyższych wartościach km w danym przedziale czasowym uzyskanym w regionie (tab. 1). Maksymalne wartości parametru km na
rozpatrywanym obszarze wahają się, niezależnie od przedziału czasowego,
w granicach 3,5–9,9. Najwyższe wartości wystąpiły w przedziale od 4 do 8 godzin. Obliczone zostały one na podstawie danych ze stacji Bodzentyn, położonej
w dolinie, u podnóża Łysogór.
Wartość MWO w punkcie dla przedziału 1 godziny na badanym obszarze
(MWO1h = 49,8 mm) jest ponad dwukrotnie niższa od uzyskanej w zachodnich
Beskidach oraz wschodnich Sudetach (Ozga-Zielińska i in. 2003, Suligowski
2005). W kolejnych przedziałach godzinowych w przypadku Gór Świętokrzyskich istnieje wyraźna tendencja wzrostu MWO, z kulminacją dla 6 godzin zegarowych – MWO6h =172,6 mm. Jest ona nawet wyższa od uzyskanych na stacjach
górskich południowej Polski, wskazując na duże zróżnicowanie sum opadu w tej
grupie i obecność następujących po sobie w krótkich odstępach czasu intensywnych opadów ulewnych. Począwszy od 8 godzin widoczny jest charakterystyczny
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zl. Belnianki (N)
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Ryc. 1. Maksymalny wiarygodny opad w wybranych zlewniach rzecznych Gór Świętokrzyskich
* – profile hydrometryczne; w nawiasach podano skróty nazw dorzeczy: N – Nida, K – Kamienna,
Ko – Koprzywianka, Cz – Czarna Staszowska
Fig. 1. Maximum credible precipitation at selected catchments in the Świętokrzyskie Mts
* – water gauge station, in parenthesis – abbreviated catchment name: N – Nida, K – Kamienna,
Ko – Koprzywianka, Cz – Czarna Staszowska
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spadek wartości MWO (do 18 godzin). Obliczona suma opadu z następujących po
sobie 18 godzin zegarowych jest porównywalna z uzyskaną dla przedziału trzygodzinowego. Przeprowadzona analiza wskazuje na występowanie potencjalnie największych sum opadów w kilku kolejnych (5–8) godzinach zegarowych.
Obszarowe wartości MWO w zlewniach rzecznych regionu obliczono przy
założeniu równomiernego objęcia opadem całej powierzchni zlewni i zastosowaniu współczynników obszarowej redukcji opadów (ryc. 1).
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Temporal differentiation of the maximum credible precipitation
in the Świętokrzyskie Mts. catchments
The paper presents an attempt to estimate the value of Maximum Credible Precipitation
(MWO) in the Świętokrzyskie Mts. in hourly or multi-hour intervals. Hershfield’s methods were employed in the calculations (Guide…, 1994). Precipitation data were obtained from 4 pluviometric stations.
The regional frequency factor km (from Hershfield’s formula) was calculated for
each station based on a series of maximum annual rainfall depths from 1961 to 2006. It
ranges from 3.5 (1 h) to 9.9 (6 h) (tab. 1). MWO values were calculated for all stations based
on the highest km values in the region. The calculated MWO point values range from 49.8 mm
(within the 1-hour precipitation group) to 172.6 mm (6-hour group) and to 124.9 mm
(18-hour group).
MWO values in the catchments of the region, were obtained using areal reduction
factors, characteristic of the given time interval (fig. 1).
The values presented in the paper may be used in designing hydraulic structures
for local rivers as well as in rainfall-runoff models.
Key words: maximum credible precipitation, the Świętokrzyskie Mts., catchments.

Przepływy maksymalne odnotowane podczas
gwałtownych wezbrań, spowodowanych
krótkotrwałymi ulewnymi opadami deszczu
w małych zlewniach karpackich
Tomasz Bryndal
Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Geografii, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
tbryndal@ap.krakow.pl

Zarys treści: Analizowano różnicowanie natężenia przepływu maksymalnego oraz maksymalnego odpływu jednostkowego, które odnotowano podczas gwałtownych wezbrań
w zlewniach karpackich o powierzchni mniejszej od 40 km2. Wyniki wskazują, że natężenie maksymalnego przepływu w zlewniach beskidzkich mieści się w przedziale od
9 do 85 m3ּs–1, a w zlewniach pogórskich – od 5 do 35 m3ּs–1. Maksymalny odpływ jednostkowy może osiągnąć prawie 12 m3ּs–1ּkm–2 w zlewniach beskidzkich. W zlewniach
pogórskich jest on prawie połowę niższy i może wynieść 6,5 m3ּs–1ּkm–2. Obserwowane
parametry hydrologiczne porównano z wartościami obliczonymi przy wykorzystaniu
wzorów empirycznych typu obwiedni, stosowanych w Polsce. Stwierdzono, że w małych
zlewniach karpackich obliczone przepływy są kilkakrotnie wyższe od obserwowanych. Dlatego na podstawie zebranego materiału hydrologicznego, bazując na założeniach formuły,
którą opracował Pagliari, opracowano równanie, które umożliwia obliczenie przepływu
maksymalnego w małych zlewniach karpackich.
Słowa kluczowe: gwałtowne wezbranie, mała zlewnia, przepływ maksymalny, formuła
Pagliariego, Karpaty.

Gwałtowne wezbrania małych cieków są rezultatem krótkotrwałych intensywnych opadów deszczu. Suma opadu często przewyższa 100 mm (Cebulak,
Niedźwiedź 1998, Niedźwiedź 1997), czas jego trwania zaś nie przekracza kilku
godzin (Parczewski 1960). Zasięg takiego opadu wynosi od 10 do 100 km2, przy
czym w 50% przypadków nie przekracza on 25 km2 (Lenart 1993). W zlewniach
o powierzchni kilkunastu kilometrów kwadratowych opady generują znacznych
rozmiarów falę wezbraniową, której wysokość często osiąga ponad 2 m (Bryndal
2006). Badania wskazują, że w Karpatach i na wyżynach gwałtowne wezbrania
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występują najczęściej w zlewniach o powierzchni mniejszej niż 40 km2 (Bryndal
2006, Bryndal i in. 2008). Przemieszczająca się fala wezbraniowa zawsze wyrządza straty i powoduje lokalne powodzie.
Przy projektowaniu zabudowy hydrotechnicznej w zlewni konieczna jest
znajomość warunków hydrologiczno-meteorologicznych, panujących na danym
terenie (Ciepielowski 1970, Ciepielowski, Dąbkowski 2006). Istotną informacją
jest określenie najwyższej wartości natężenia przepływu maksymalnego, jaki
może wystąpić w zlewni. Małe zlewnie, w których występują gwałtowne wezbrania, są pozbawione obserwacji hydrologicznych, dlatego parametr ten musi
być określony w sposób pośredni. Metoda maksymalnego wiarygodnego wezbrania (Ozga-Zielińska i in. 2003) umożliwia określenie tego parametru, jednakże
korzystanie z niej wymaga wielu danych, których pozyskanie może być trudne.
Dotyczy to zwłaszcza danych meteorologicznych potrzebnych do określenia
maksymalnego wiarygodnego opadu. W przypadku trudności w zastosowaniu
tej metody, natężenie przepływu maksymalnego można określić za pomocą równań empirycznych (Ciepielowski, Dąbkowski 2006). Zostały one opracowane na
podstawie obserwowanych wartości natężenia przepływu maksymalnego i z wykorzystaniem różnego typu funkcji, które wiążą ten parametr z powierzchnią
zlewni. Najczęściej są to równania typu obwiedni (Ciepielowski, Dąbkowski
2006). Parametry uzyskane przy użyciu wymienionych sposobów nie są oczywiście tożsame, jednakże pozwalają ocenić potencjalne zagrożenie, jakie może wystąpić w zlewni podczas wezbrania.
Materiały i metody
Informacje na temat zróżnicowania parametrów hydrologicznych gwałtownych
wezbrań w małych zlewniach karpackich są skąpe. Kilka prac opisuje pojedyncze
przypadki wezbrań, podając również obliczone parametry hydrologiczne (Gil
1998, Stawicka-Stolarska 1963, Soja 1981). Słabe rozpoznanie tego zagadnienia
było impulsem do podjęcia badań. Zgromadzono i opracowano materiał hydrologiczny dla 26 zlewni karpackich, w których na skutek opadów nawalnych wystąpiły gwałtowne wezbrania, powodujące lokalne powodzie. W piętnastu zlewniach przepływ maksymalny został obliczony bezpośrednio po wezbraniu, na
podstawie śladów wielkiej wody, jako iloczyn powierzchni przekroju i prędkości
wody wyznaczonej za pomocą wzoru Manninga (Kubrak, Nachlik 2003). Pozostały materiał hydrologiczny pochodzi z literatury (Gil 1998, Stawicka-Stolarska
1963, Soja 1981). Celem badań było opracowanie zróżnicowania przepływu maksymalnego podczas gwałtownych wezbrań w zlewniach karpackich mniejszych
od 40 km2. Ponadto podjęto próbę opracowania równania pozwalającego określić
ten parametr dla małych zlewni karpackich pozbawionych obserwacji hydrologicznych.
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Wyniki
Zróżnicowanie parametrów hydrologicznych
Na ryc. 1 zaprezentowano zróżnicowanie parametrów hydrologicznych analizowanych wezbrań. Wyniki wskazują, że natężenie przepływu maksymalnego
w zlewniach beskidzkich mieści się w przedziale od 9 do 85 m3ּs–1. W zlewniach
pogórskich jest ono niższe i wynosi od 5 do 35 m3ּs–1. Maksymalny odpływ jednostkowy może osiągnąć prawie 12 m3ּs–1ּkm–2 w zlewniach beskidzkich i 6,5
m3ּs–1ּkm–2 w zlewniach pogórskich.

Ryc. 1. Natężenie przepływu maksymalnego (Qmax) i maksymalnego odpływu jednostkowego (qmax)
w Beskidach i na Pogórzu Karpackim (A) i w odniesieniu do powierzchni zlewni (B)
Fig. 1. Maximum discharge (Qmax) and maximum specific runoff (qmax) in the Beskidy Mts. and
Carpathian Foothills (A), and with respect to basin area (B)

Przystosowanie formuły Pagliariego do obliczania przepływu maksymalnego
w małych zlewniach karpackich
W małych zlewniach, w których występują gwałtowne wezbrania, przepływ maksymalny można obliczyć stosując kilka równań. Fal (2004), bazując na materiale
zebranym przez Ciepielowskiego (1970), opracowała równanie na przepływ maksymalny w zlewniach mniejszych od 50 km2, które ma następującą postać:
Qmax = 22,4iA0,727
gdzie: Qmax – natężenie przepływu maksymalnego [m3·s–1], A – powierzchnia
zlewni [km2].
Dębski (1969) zaadaptował do warunków Polski funkcję włoskiego hydrologa Pagliariego i na podstawie dziesięciu przypadków gwałtownych wezbrań
w zlewniach o powierzchni 0,8–269 km2 określił potencjalny największy przepływ
z krótkotrwałych deszczów nawalnych. Równanie przyjęło postać:
Qmax =

361 A
12,2 + A
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Porównanie przepływów obserwowanych i obliczonych za pomocą wyżej wymienionych wzorów wskazuje na duże różnice (ryc. 2). Dlatego podjęto próbę
opracowania równania dla małych zlewni karpackich.

Ryc. 2. Przepływ maksymalny odnotowany w małych zlewniach karpackich w zestawieniu z wartościami przepływu obliczonymi za pomocą wzorów sugerowanych dla małych zlewni
Fig. 2. Maximum discharge observed in small Carpathian basins versus calculated values calculated
on the basis of equations suggested for small basins

Według Dębskiego (1969), krzywa opisująca natężenie przepływu maksymalnego powinna kształtem przypominać krzywą natężenia opadów nawalnych.
Założenie to spełnia krzywa wykreślona na podstawie równania Pagliariego.
Stosując taką samą metodologię jak Dębski (1969), obliczono wartości współczynników równania Pagliariego. Przyjęło ono postać:
Qmax =

87 A
1,07 + A

Równanie to pozwala oszacować maksymalny przepływ w zlewni karpackich
o powierzchni mniejszej od 40 km2.
Wnioski

Określenie natężenia przepływu maksymalnego jest istotną zmienną podczas
oceny potencjalnego zagrożenia, jakie może wystąpić w zlewni w wyniku wezbrania. W przypadku małych niekontrolowanych zlewni parametr ten musi być
określony w sposób pośredni, za pomocą różnego typu równań empirycznych,
które w miarę gromadzenia materiału powinny być weryfikowane. Parametry
hydrologiczne gwałtownych wezbrań w małych zlewniach karpackich wciąż
pozostają zagadnieniem stosunkowo słabo poznanym, dlatego potrzebne są dal-
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sze badania, ukierunkowane przede wszystkim na pozyskanie materiału hydrologicznego, który pozwoli w lepszym stopniu poznać hydrologiczne aspekty tego
typu zjawisk.
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Maximum discharge observed during flash floods induced
by short-duration rainstorm in small Carpathian basins
Information about hydro-meteorological conditions of drainage basins is essential for the
design of hydro-technical infrastructure. The Carpathian basins, up to 40 km2 in area,
suffering from flash floods, are usually ungauged and information about hydrological
parameters is only superficial. It was an encitement for the investigation. Figure 1 presents the diversity of maximum discharge and maximum specific discharge in the investigated basins in relation to the geographic region and the basin area. Several equations
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derived on the basis of the observed discharges enable calculation of maximum discharge in small basins (Dębski 1969, Fal 2004). However, the maximum discharge observed in the investigated basins is several times lower that the discharge calculated
using those equations. Therefore, an attempt to create an equation which would enable
calculation of maximum discharge in small Carpathian basins was undertaken. The
equations is:
Qmax =

87 A
1,07 + A

where: Qmax – maximum discharge [m3ּs–1], A – basin area [km2].
Key words: flash flood, small basin, maximum discharge, the Pagliari formula, the Carpathians.
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Zarys treści: W pracy podjęto próbę wyjaśnienia, czy obserwowane wieloletnie fluktuacje opadów atmosferycznych przełożyły się na reżim wezbraniowy rzeki Rypienicy.
Analizę przeprowadzono dla lat 1961–2005. Na podstawie metod statystycznych zbadano, czy odpływy maksymalne wykazują tendencję i czy jest ona istotna. Następnie
wydzielono wezbrania i ich parametry, korzystając ze standardowych metod przyjętych
w hydrologii. Stwierdzono, że zarówno sumy opadów w półroczach zimowych i letnich,
jak i maksymalne przepływy Rypienicy, nie wykazały istotnych trendów. Wynika z tego, że
w badanym okresie 45 lat wpływ antropopresji na odpływ nie był na tyle duży, aby
w istotny sposób zmienić reżim wezbraniowy rzeki.
Słowa kluczowe: przepływ maksymalny, wezbranie, mała zlewnia.

Niekwestionowanym czynnikiem, potęgującym zmiany w cyklu hydrologicznym,
jest działalność człowieka w zlewniach. Zmiany zagospodarowania zlewni, melioracje, regulacje rzek zazwyczaj powodują zmniejszenie zdolności retencyjnych
terenu, a przez to podwyższają maksymalne odpływy. Oddzielenie skutków ingerencji człowieka w proces odpływu rzecznego od efektów wywołanych zmiennością zasilania opadami jest bardzo trudne. Zlewnia Rypienicy, ze względu na małą
powierzchnię, tj. 123 km2, jest bardzo podatna na wszelkie zmiany warunków, zarówno tych związanych z klimatem, jak i tych związanych z antropopresją, zatem
częstość występowania i skala ekstremalnych zjawisk hydrologicznych powinna
wzrastać. Jednak dotychczasowe badania (Stachy i in. 1996, Graczyk i in. 2002,
Jokiel 2008) nie dostarczają pewnych dowodów na to, że zmiany klimatu doprowadziły do wzrostu liczby i skali hydrologicznych zjawisk ekstremalnych.
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Zakres i metody opracowania
W opracowaniu wykorzystano codzienne wartości przepływu rzeki Rypienicy
z posterunku wodowskazowego w Rypinie (A = 123 km2) z lat 1961–2005 (brak
1971–1974). Uznano, że ponad 40-letni ciąg danych hydrologicznych i meteorologicznych jest dostatecznie długi do wszelkich analiz statystycznych. Analiza tendencji opadów w wieloleciu została opracowana na podstawie wartości średnich
miesięcznych sum opadów z posterunku w miejscowości Ostrowite (lata 1961–
2005). Dane hydrologiczne i meteorologiczne zostały zaczerpnięte z roczników
opadowych, hydrologicznych oraz zakupione w IMGW.
W odniesieniu do najwyższych przepływów oraz opadów obliczono równanie trendu:
yi = ai + b
gdzie: yi – badany wskaźnik, a – współczynnik regresji, i – numer kolejnego roku
wielolecia 1961–2005, b – wyraz wolny. Dodatnia lub ujemna wartość współczynnika regresji a świadczy o tendencji rosnącej lub malejącej badanego wskaźnika.
Następnie zbadano statystyczną istotność. Analizę wieloletniej zmienności
najwyższych rocznych przepływów (WQ) przeprowadzono za pomocą ilorazu k,
wyrażającego stosunek najwyższego przepływu WQ do wartości średniej z wielolecia SWQ. Podobną procedurę zastosowano do opisu wieloletnich wahań opadów
atmosferycznych, gdzie współczynnik k wyraża stosunek rocznej do średniej wieloletniej sumy opadów. W celu stwierdzenia, czy istnieją różnice w średnich z maksymalnych odpływów oraz z opadów atmosferycznych w podokresach 1961–1984
oraz 1985–2005, wykonano test t-Studenta dla różnic między średnimi:
σX1–X2 =

(n 1 − 1) s 12 + (n 2 − 1) s 22 ⎛⎜
n1 + n2 −2

1
1 ⎞
⎜ n + n ⎟⎟
2 ⎠
⎝ 1

gdzie: σX1–X2 – błąd standardowy różnicy między średnimi w pierwszej i drugiej
próbie, s1s2 – odchylenia standardowe w pierwszej i drugiej próbie, n1n2 – liczebność pierwszej i drugiej próby.
Następnie sformułowano hipotezę zerową, że średnia w pierwszej próbie
jest podobna do tej w drugiej próbie. Ustalono poziom istotności α = 0,05 i skorzystano z tablic rozkładu t-Studenta.
Wezbrania w zlewni wydzielono z dwóch półroczy – chłodnego (XI–IV) i ciepłego (V–X). Wyznaczono przepływ graniczny (Qgr) jako: SWQ + NWQ /i2, przy
czym do wyznaczenia standardowych parametrów fal wezbraniowych przyjęto
okres, w którym przepływ był wyższy od granicznego przez co najmniej 5 dni.
i
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Dyskusja
Rypienica jest ciekiem III rzędu w systemie hydrograficznym Wisły. Jest lewostronnym dopływem Drwęcy, odwadnia 369,1 km2. Zlewnia ma kształt lekko
wydłużony w kierunku południe–północ. Rzeka bierze początek z obszaru sandrowego koło wsi Stępowo i Wólka Przywitowo. Po przepłynięciu 35,76 km
uchodzi do Drwęcy. Rypienica odwadnia w górnym biegu obszary sandrowe
(Równina Urszulewska), w środkowym i dolnym zaś wysoczyznowe (Pojezierze
Dobrzyńskie). W większości swojego biegu wykorzystuje rynnę subglacjalną,
którą niegdyś wody z topniejącego lądolodu odpływały w kierunku południowym do sąsiedniego dorzecza Skrwy. Dopiero po wytopieniu brył martwego
lodu nastąpił zwrot płynięcia cieku w kierunku do doliny Drwęcy. W zlewni
Rypienicy występuje niewiele jezior, zwłaszcza w jej górnej części.
Opady atmosferyczne nie wykazują tendencji w wieloleciu. Świadczy to
o stacjonarności tego elementu klimatu (ryc. 1). Średnio w wieloleciu 1961–2005
wynosiły 544 mm. Stwierdzono ich wzrost w półroczu chłodnym, jednak trend
nie jest istotny (współczynnik regresji 0,0044). W półroczu letnim obserwujemy
nieznaczny spadek opadów, ale trend również jest nieistotny (współczynnik
regresji 0,0004).

k

2,3
y = 0,0044x + 0, 9055

2,1

2

R = 0,0355 (XI–IV)
2

y = -0,0004x + 1,0079 R = 0,0005 (V–X)

1,9
1,7
1,5
1,3
1,1
0,9
0,7
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Ryc. 1. Tendencje opadów atmosferycznych w zlewni Rypienicy w półroczu chłodnym i ciepłym
Fig. 1. Trends in atmospheric precipitation in the Rypienica drainage basin in cold and warm half-year periods

Różnice między wartościami średnimi w opadach atmosferycznych są statystycznie nieistotne. Wartość średnia rocznych sum opadów z pierwszego okresu
(1961–1984) jest nieznacznie wyższa w porównaniu z drugim okresem (1985–
2005), lecz różnica między tymi średnimi nie jest istotna.
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Maksymalne przepływy Rypienicy w wieloleciu 1961–2005 wykazują tendencję rosnącą w półroczu chłodnym i malejącą w półroczu ciepłym, jednak
trend nie jest istotny (ryc. 2). Wzrost przepływów maksymalnych w półroczu
chłodnym wiąże się ze wzrostem opadów w tym czasie. W celu ujawnienia
ewentualnych różnic w przepływach maksymalnych podzielono okres 1961–2005
na dwa podokresy (1961–1984, 1985–2005). Średnie współczynniki k z tych podokresów wynoszą 1,037 (1961–1984) oraz 0,944 (1985–2005). Wartość statystyki
różnic t dla dwóch średnich w wymienionych podokresach nie wykazała istotnych różnic między średnimi. Biorąc pod uwagę nieistotność w przebiegu wieloletnim, jak też brak istotnych różnic w wydzielonych podokresach, możemy
stwierdzić, że nie ma wzrostu wartości najwyższych przepływów Rypienicy.
Ingerencja człowieka, w postaci melioracji mokradeł i regulacji koryta Rypienicy,
która miała miejsce do połowy lat siedemdziesiątych XX w., ani zmiany w relacjach opadów atmosferycznych (niewielki ich wzrost w półroczu chłodnym) nie
wywołały istotnych zmian w reżimie wezbraniowym Rypienicy.

k

8
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Ryc. 2. Tendencje maksymalnych przepływów Rypienicy w półroczu chłodnym i ciepłym
Fig. 2. Trends in maximum flows in the Rypienica drainage basin in cold and warm half-year periods

W wieloleciu 1961–2005 zdecydowanie dominowały wezbrania w półroczu
chłodnym (39 wystąpień, w letnim zaś 18). Charakterystyka fal wezbraniowych
została przedstawiona w tab. 1 i 2. Stwierdzono, że w analizowanej zlewni zjawiska ekstremalne mają gwałtowny przebieg, a spływ powierzchniowy utrzymuje
się przez kilka dni. Średni przepływ podczas wezbrania w półroczu chłodnym wynosił 2,47 m3⋅s–1 (20,1 m3⋅s –1⋅km–2), w letnim – 1,44 m3⋅s–1 (11,8 dm3⋅s–1⋅km–2), przy
średnim odpływie z wielolecia 4,1 dm3⋅s–1⋅km–2. Wezbrania w półroczu chłodnym
mogą wystąpić zarówno w styczniu i lutym, jako skutek odwilży śródzimowych,
jak i w marcu i kwietniu, jako wynik wiosennych roztopów.
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Tab. 1. Parametry fal wezbraniowych w zlewni Rypienicy – półrocze chłodne
Tab. 1. Parameters of high water waves in the Rypienica River – cold half-year period
Data
początku
wezbrania
Date of the
beginning
of high
water stage

Data końca
wezbrania
Date of the
end of high
water stage

tw
[dni]

1962

151/31 III

160/9 IV

2

8

10

1965

139/19 III

147/27 III

4

5

9

1967

96/4 II

102/10 II

3

4

7

1967

113/21 II

126/6 III

4

10

14

2,73

22,2

2,17

17,7

1968

80/19 I

86/25 I

6

1

7

2,11

17,2

1,82

14,8
23,1

Rok

to
[dni]

df
[dni]

Kulminacja
wezbrania
Culmination of the
raised water stage
[m3⋅s–1]

Odpływ średni
wezbrania
Mean raised water
stage outflow

[dm3⋅s–1⋅km–2]

[m3⋅s–1]

[dm3⋅s–1⋅km–2]

2,73

22,2

2,44

19,9

3,72

30,3

2,64

21,5

4,39

35,8

3,32

27,0

Półrocze chłodne

1968

92/31 I

99/7 II

2

6

8

4,15

33,8

2,84

1968

138/18 III

142/22 III

2

3

5

2,27

18,5

2,00

16,3

1969

30/30 XI

35/5 XII

2

4

6

1,96

16,0

1,81

14,8

1970

152/1 IV

181/30 IV

10

20

30

6,54

53,3

3,41

27,8

1975

2/2 XI

8/8 XI

2

5

7

2,40

19,6

2,08

17,0

1975

50/19 XII

54/23 XII

3

2

5

2,15

17,5

2,02

16,4

1975

57/27 XII

69/8 I

4

9

13

3,26

26,6

2,26

18,4

1977

113/21 II

119/27 II

2

5

7

3,52

28,7

2,58

21,1

1977

125/5 III

129/9 III

1

4

5

2,64

21,5

2,38

19,4

1979

129/9 III

158/7 IV

20

10

30

4,54

37,0

3,03

24,7

1981

42/12 XII

47/17 XII

2

4

6

2,51

20,5

2,32

18,9

1981

95/3 II

102/10 II

3

5

8

3,06

24,9

2,49

20,3

1981

128/8 III

140/27 III

2

11

13

3,06

24,9

2,39

19,5

1982

63/2 I

72/11 I

5

5

10

5,00

40,7

2,98

24,3

1982

122/2 III

126/6 III

3

2

5

3,50

28,5

2,75

22,4

1986

81/20 I

86/25 I

2

4

6

1,91

15,6

1,83

14,9

1987

106/14 II

112/20 II

4

3

7

2,24

18,3

1,94

15,8

1988

101/9 II

105/13 II

1

4

5

1,91

15,6

1,83

14,9

1989

43/13 XII

51/21 XII

3

6

9

2,84

23,1

2,62

21,3

1994

86/25 I

101/9 II

5

10

15

3,35

27,3

2,53

20,6

1994

135/15 III

147/27 III

6

7

13

2,50

20,4

1,97

16,0

1994

155/4 IV

165/14 IV

7

4

11

2,50

20,4

2,07

16,9

1995

86/25 I

93/1 II

1

7

8

1,89

15,4

1,75

14,3

1995

159/8 IV

173/12 IV

2

3

5

2,30

18,7

2,03

16,5

1996

147/27 III

168/17 IV

11

11

22

5,10

41,6

2,85

23,2

1999

122/2 III

130/10 III

2

7

9

3,56

29,0

2,58

21,0

1999

169/18 IV

181/30 IV

10

3

13

3,56

29,0

2,56

20,8
19,0

2000

92/31 I

105/13 II

7

7

14

2,84

23,1

2,33

2000

131/11 III

137/17 III

6

1

7

2,15

17,5

1,89

15,4

2002

85/24 I

108/16 II

4

20

24

7,70

62,8

4,58

37,3

2002

125/5 III

146/26 III

6

16

22

4,10

33,4

2,80

22,8

2003

76/15 I

80/19 I

2

3

5

4,08

33,3

3,04

24,8
21,3

2004

92/2 II

107/15 II

4

10

14

4,00

32,6

2,62

2005

137/17 III

142/22 III

3

3

6

3,90

31,8

2,90

23,6

Średnia

104/12 II

114/22 II

4

6

11

3,30

26,9

2,47

20,1

tw – tempo wznoszenia fali, to – tempo opadania fali, df –długość fali.
tw – rate of flood wave ascent, to – rate of flood wave descent, df – number of days of high water stage.
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Tab. 2. Parametry fal wezbraniowych w zlewni Rypienicy – półrocze ciepłe
Tab. 2. Parameters of high water waves in the Rypienica River – warm half-year period
Data
początku
wezbrania
Date of the
beginning
of high
water stage

Data końca
wezbrania
Date of the
end of high
water stage

1961

181/10 V

191/20 V

3

8

11

1,36

11,1

1,06

8,6

1962

185/14 V

213/1 VI

3

16

19

4,15

33,8

1,95

15,9

Rok

tw
[dni]

to
[dni]

Kulminacja
wezbrania
Culmination of the
raised water stage

df
[dni]

[m3⋅s–1]

[dm3⋅s–1⋅km–2]

Odpływ średni
wezbrania
Mean raised water
stage out flow
[m3⋅s–1]

[dm3⋅s–1⋅km–2]

Półrocze ciepłe

1962

324/20 IX

332/28 IX

5

4

9

1,60

13,0

1,42

11,6

1967

235/25 VI

244/29 VI

4

1

5

1,49

12,1

1,25

10,2

1970

182/1 V

196/15 V

2

13

15

3,20

26,1

1,75

14,3

1970

261/19 VII

268/26 VII

3

5

8

2,15

17,5

1,54

12,5

1977

192/21 V

199/28 V

2

6

8

2,64

21,5

1,56

12,7

1977

255/2 VIII

280/7 VIII

3

3

6

1,55

12,6

1,26

10,3

1977

185/12 VIII

196/23 VIII

4

8

12

2,59

21,1

1,62

13,2

1978

339/5 X

346/12 X

3

5

8

1,95

15,9

1,48

12,1

1978

355/23 X

365/31 XII

8

1

9

1,12

9,1

1,01

8,2

1980

245/3 VII

281/8 VIII

10

27

37

10,90

88,8

2,66

21,7

1980

335/3 X

365/31 XII

12

16

28

2,20

17,9

1,32

10,8

1982

240/28 VI

249/7 VII

1

9

10

1,26

10,3

1,12

9,1

1996

190/9 V

194/13 V

2

3

5

1,89

15,4

1,51

12,3
11,5

1999

182/1 VI

203/22 V

1

21

22

2,09

17,0

1,41

1999

222/10 VI

226/14 VI

4

1

5

1,30

10,6

1,09

8,9

2002

255/15 VII

265/25 VII

2

9

11

2,35

19,2

1,39

11,3

2002

360/26 X

365/31 XII

4

2

6

1,21

9,9

1,10

8,9

2004

189/9 V

193/13 V

3

4

5

1,72

14,0

1,38

11,3

246/4 VII

258/16 VII

4

8

12

2,44

19,8

1,44

11,8

Średnia

tw – tempo wznoszenia fali, to – tempo opadania fali, df –długość fali.
tw – rate of flood wave ascent, to – rate of flood wave descent, df – number of days of high water stage.

Informacje na temat odpływów jednostkowych w małych zlewniach w nizinnej części Polski są ubogie, ponieważ IMGW prowadzi obserwacje tylko
w nie-wielkiej liczbie takich zlewni. Do nich należy rzeka Rypienica. Maksymalny
przepływ w wieloleciu 1961–2005 wystąpił w półroczu ciepłym 12 lipca 1980
i wynosił 10,9 m3⋅s–1, co daje bardzo wysoką wartość odpływu jednostkowego
– 88,7 dm3⋅s–1⋅km–2. Wezbrania w półroczu ciepłym mogą wystąpić w każdym miesiącu. Średni czas trwania wezbrań w obydwu półroczach jest zbliżony i wynosi
11–12 dni, choć zdarzają się ponad 30-dniowe. Wezbrania w zlewni Rypienicy są
krótkie, ale gwałtowne, na co wskazują maksymalne wartości odpływu jednostkowego kulminacji w stosunku do średniego odpływu w wieloleciu. Analizując częstotliwość wezbrań, można zauważyć wyraźną zmianę w okresie ich występowania. Od 1983 do 1996 r. nie wystąpiło ani jedno wezbranie w półroczu ciepłym.
Zmiana ta była wywołana warunkami opadowymi w tym okresie. Na przełomie
lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych w Polsce notowano duże niedobory
opadów (Kożuchowski 2004), które spowodowały suszę hydrologiczną.

Wezbrania w zlewni Rypienicy na tle wieloletnich tendencji…
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Podsumowanie
Maksymalne przepływy rzeki zależą głównie od warunków fizycznogeograficznych zlewni (retencja), wielkości zasilania opadami i gospodarki człowieka.
Ta ostatnia na ogół powoduje zmniejszenie zdolności retencyjnych zlewni, a tym
samym wzrost częstości występowania i skali ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, w tym wezbrań. W zlewni Rypienicy w latach 1961–2005 nie stwierdzono istotnych statystycznie trendów w sumach opadów atmosferycznych
(w półroczach zimowych i letnich) i maksymalnych przepływów rzeki. Można
więc wnioskować, że zmiany antropogeniczne, które są na ogół procesem długotrwałym, nie były na tyle gwałtowne i duże, aby zmienić reżim wezbraniowy rzeki.
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High water stages in the Rypienica River drainage basin against
the background of long-term trends in maximum flows
For this research, an analysis was conducted on the maximum flows of the River Rypienica
against the background of atmospheric precipitation. There was found to be no significant
trend as regards the aforementioned elements (fig. 1, 2), while the raised water stage regime
of the river in the years 1961–2005 remained unchanged. In the long-term period analysed, there was a decided predominance of raised water stages in the cold half of the
year as an effect of spring melts (March, April) or mid-winter thaws (January, February).
Raised water stages in the warm half of the year do not display such regularity and can
occur in any month. Considering the small surface area of the drainage basin, the culminations of raised water stages reach very high values, over 20 dm3⋅s–1⋅km–2, however,
the absolute maximum occurred on 12 July1980 and was 88.7 dm3⋅s–1⋅km–2 (tab. 2), which
is unheard of in lowland rivers with drainage basins covering greater surface areas.
Key words: maximum flow, high water stages, small drainage basin.
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Zarys treści: Dokonano charakterystyki opadów atmosferycznych w rejonie wybrzeża
Zatoki Gdańskiej (stacje Gdynia i Gdańsk-Świbno) w latach 1951–2008. Przedstawiono
ocenę częstości występowania na obszarze Trójmiasta opadów o natężeniu pozwalającym zaliczyć zjawisko do określonej klasy opadów intensywnych, wykazując, pomimo
ograniczonego obszaru, istnienie wyraźnych różnic częstości występowania opadów
o wysokich sumach dobowych oraz o dużym natężeniu w Gdyni i w Gdańsku.
Słowa kluczowe: opad atmosferyczny, opady intensywne, Gdańsk, Sopot, Gdynia.

Opad atmosferyczny należy do grupy tych elementów meteorologicznych, które
cechują się największą zmiennością czasową i przestrzenną. Dla równomiernego
i spokojnego funkcjonowania społeczeństw bardzo ważna jest zarówno cykliczność przebiegu opadów, jak i częstość występowania zjawisk odbiegających od
normy. Szczególnie zaś uciążliwe, a niekiedy wręcz niebezpieczne dla wielu
dziedzin gospodarki, jest występowanie opadów o dużej wydajności, którym
często towarzyszy znaczna intensywność przebiegu zjawiska.
Celem opracowania była analiza wysokich i intensywnych opadów atmosferycznych w Trójmieście. Scharakteryzowano ogólne warunki opadowe w Gdańsku
i Gdyni w latach 1951–2008. Zbadano średnie liczby dni z opadem o wartościach
co najmniej 10, 20, 30, 40 i 50 mm oraz trendy zmienności tych charakterystyk.
Wyznaczono maksymalne sumy opadu notowane w okresach opadowych trwających 2, 3, 4 i 5 dni. Zbadano długookresowe trendy zmian tych charakterystyk
opadu, zakładając poziom istotności nie większy niż 0,05. Materiał wyjściowy do
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wszystkich badań stanowiły pełne i jednorodne ciągi obserwacji dobowych sum
opadu atmosferycznego na stacjach Gdynia i Gdańsk-Świbno. Szczególną uwagę
zwrócono na intensywność opadu. Do tej części analizy wykorzystano pluwiogramy ze stacji Gdynia oraz ze stacji położonych w Gdańsku (Port Północny,
Rębiechowo i Świbno) z okresu 1995–2000. Podczas wyodrębniania opadów intensywnych wykorzystano metodę klasyfikacji Chomicza (1951) (tab. 1).
Tab. 1. Kategorie opadu i odpowiadające im natężenie opadu w przedziałach dziesięciominutowym
i godzinnym
Tab. 1. Precipitation categories together with corresponding ten-minute and one-hour precipitation
intensities
Natężenie opadu w przedziale
dziesięciominutowym
10-minute precipitation intensity
[mm∙10 min–1]

Natężenie opadu
w przedziale godzinnym
One-hour precipitation intensity
[mm∙h–1]

silny
heavy rain

3,2–4,4

7,7–10,9

ulewny I stopnia
heavy shower I

4,5–6,2

11,0–15,4

ulewny II stopnia
heavy shower II

6,3–8,8

15,5–21,8

ulewny III stopnia
heavy shower III

8,9–12,5

21,9–30,9

ulewny IV stopnia
heavy shower IV

12,6–17,8

31,0–43,7

Kategoria opadu
Category
of precipitation

Warunki opadowe analizowanego obszaru były kilkakrotnie już omawiane
w literaturze. Charakterystykę opadową regionu przedstawiły Kwiecień i Taranowska (1974). Strukturę czasowej i przestrzennej zmienności warunków opadowych otoczenia Zatoki Gdańskiej oraz rolę regionalnej cyrkulacji regionalnej
w ich kształtowaniu przedstawili Miętus i Filipiak (2002).
Opracowania, w których podjęto dyskusję nad częstością i charakterem
gwałtownych zjawisk opadowych, przyczynami oraz skutkami ich występowania w Polsce, są stosunkowo nieliczne. Chomicz w przytoczonej już pracy (1951)
wytypował szereg opadów ulewnych i nawalnych, jakie wystąpiły w Polsce
w poprzedzających dziesięcioleciach. Lorenc (1978) oraz Lorenc i Mazur (2003)
scharakteryzowali opady ulewne i nawalne, jakie wystąpiły na obszarze Warszawy. Starkel i in. (1998) dokonali analizy meteorologicznych, hydrologicznych
i geomorfologicznych aspektów występowania ulew w rejonie zlewni górnej
Wisły i Wieprza, zwracając szczególną uwagę na skalę procesów erozyjnych,
wywołanych wydajnymi i intensywnymi opadami. Miętus, Filipiak i Owczarek
(2003) oraz Ziemiański i Wójcik (2003) przedstawili rezultaty badań nad przyczynami i skutkami wystąpienia 9 lipca 2001 nad wybrzeżem Zatoki Gdańskiej bar-
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dzo wydajnego opadu deszczu, który spowodował ofiary śmiertelne oraz wyrządził ogromne szkody w infrastrukturze Gdańska i okolic. Malinowska (2009)
przeanalizowała związki pomiędzy cyrkulacją atmosferyczną i stanem równowagi atmosfery a występowaniem w Gdyni opadów o sumach dobowych nie
mniejszych niż 20,0 mm.
Obszar objęty granicami administracyjnymi Trójmiasta odwadniany jest
przez małe cieki, uchodzące bezpośrednio do Zatoki Gdańskiej (np. Kacza, Potok
Jelitkowski) oraz przez cieki uchodzące do Wisły Martwej i Wisły Śmiałej (Strzyża, Motława, Kanał Raduni). Południowa część Gdańska odwadniana jest systemem polderowym (ryc. 1).

Ryc. 1. Sieć hydrograficzna w granicach administracyjnych Trójmiasta (Kistowski 1998, zmodyfikowany)
Punkty pomiarowe: 1 – Gdynia, 2 – Gdańsk-Świbno, 3 – Gdańsk-Port Północny, 4 – Gdańsk-Rębiechowo
Fig. 1. Hydrographic network within administrative boundaries of Tricity (Kistowski 1998, modified)
Meteorological stations: 1 – Gdynia, 2 – Gdańsk-Świbno, 3 – Gdańsk-Port Północny, 4 – Gdańsk-Rębiechowo

Cieki płynące przez Trójmiasto mają ustrój deszczowo-śnieżny, najwyższe
stany wody obserwowane są latem w okresie największych opadów atmosferycznych oraz późną zimą i wczesną wiosną w okresie roztopów. W górnych
odcinkach cieki prowadzą wody naturalnymi korytami, w odcinkach środkowych i ujściowych, w obszarze zwartej zabudowy miejskiej, są skanalizowane.
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W warunkach gwałtownych i intensywnych opadów sytuacja taka może prowadzić do wystąpienia nagłych wezbrań.
Warunki opadowe w rejonie Trójmiasta
Średnie roczne sumy opadu atmosferycznego w okresie 1951–2008 wynoszą 538,7
mm w Gdyni i 557,8 mm w Gdańsku-Świbnie. Obie stacje charakteryzują się dużą zmiennością sum rocznych opadu. Opady półrocza ciepłego (IV–IX) stanowią
na obu stacjach około 60% sumy rocznej. Opady jesieni są o około 50% wyższe
od opadów wiosny. Najniższymi wartościami sum miesięcznych opadu w obu
stacjach, wynoszącymi około 23 mm, charakteryzuje się luty. Najwyższe sumy
miesięczne opadu notowane są w lipcu, w Gdyni 67,7 mm, a w Gdańsku-Świbnie
77,2 mm.
Średnia roczna liczba dni z opadem wynosi 164,0 w Gdyni i 168,8 w Świbnie.
Najwięcej dni z opadem notowanych jest na obu stacjach w miesiącach zimowych, w grudniu i styczniu (średnio około 16–17 dni), najmniej w kwietniu i maju
(niespełna 12 dni). Opad z reguły występuje w kilkudniowych cyklach; na obu
stacjach jest średnio w roku około 14–15 okresów opadowych, trwających po
2 dni. Okresów opadowych trwających 3 dni jest średnio około ośmiu, a okresy
opadowe trwające 8 dni zdarzają się przeciętnie raz na rok. Średnia długość okresu opadowego w Gdyni wynosi 3,9 dnia, a w Świbnie – 3,7 dnia.
Opady o wysokich sumach dobowych
Średnia liczba dni z opadem nie mniejszym niż 10,0 mm, który na polskim wybrzeżu uznaje się za wysoki (Kirschenstein 2001, Świątek 2000/2001), jest na obu
stacjach podobna (tab. 2), nieco wyższa w Gdyni (12,6 dnia) niż w Świbnie (12,2
dnia). Świbno charakteryzuje się jednak większą częstością występowania dni
z opadem o sumie dobowej nie mniejszej niż 20 mm, np. na stacji tej opad o wysokości ≥ 50 mm był notowany średnio raz na 3–4 lata, podczas gdy w Gdyni
występował średnio co 10 lat.
Tab. 2. Średnia roczna liczba dni z opadem nie mniejszym niż 10, 20, 30, 40 i 50 mm w Gdyni i Gdańsku-Świbnie, 1951–2008
Tab. 2. Mean annual number of days with precipitation totals not less than 10, 20, 30, 40, and 50 mm
in Gdynia and Gdańsk-Świbno, 1951–2008
Suma opadu
Total precipitation

≥ 10 mm

≥ 20 mm

≥ 30 mm

≥ 40 mm

≥ 50 mm

Gdynia

12,6

2,7

0,8

0,3

0,1

Gdańsk-Świbno

12,2

3,1

1,0

0,5

0,3
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Analiza zmienności liczby dni z opadem nie mniejszym niż 10, 20, 30, 40
i 50 mm w latach 1951–2008 wykazała, że nie istnieją istotne statystycznie trendy
zmian liczby dni z takimi wartościami opadu na obu stacjach. W analizowanym
okresie maksymalną dobową sumę opadu w Gdyni zanotowano w lipcu 1980 r. –
76,3 mm, z kolei najwyższa dobowa suma opadu w Gdańsku-Świbnie została
zanotowana w sierpniu 1966 r. – 81,3 mm. Jak wskazują obserwacje z innych stacji meteorologicznych, zlokalizowanych na terenie Trójmiasta, przytoczone wartości nie są najwyższymi sumami dobowymi, jakie mogą na tym terenie wystąpić. Do powodzi w Gdańsku w lipcu 2001 r., obok uwarunkowań technicznych,
przyczynił się opad o dobowej sumie sięgającej w Rębiechowie 127,7 mm,
a w Porcie Północnym 118,0 mm (Ziemiański, Wójcik, 2003).
Wysokie wezbrania mogą być wywołane opadami trwającymi dłużej niż
jedną dobę. Na niebezpieczeństwo takich zjawisk w sytuacji, gdy wysokie sumy
dobowe opadu występują przez kilka kolejnych dni, wskazywały Lorenc i Olecka
(2006). Przeanalizowano zatem maksymalne 2-, 3-, 4- i 5-dniowe sumy opadu
w omawianych stacjach (tab. 3).
Tab. 3. Maksymalne sumy opadu w Gdyni i Gdańsku-Świbnie w okresach 2-, 3-, 4- i 5-dniowych,
1951–2008
Tab. 3. Maximum precipitation totals in 2-, 3-, 4- and 5-day wet periods in Gdynia and Gdańsk-Świbno, 1951–2008
Stacja
Meteorological
station

Maksymalne sumy opadu w okresach
Maximum precipitation totals [mm]
2-dniowym
2-day period

3-trzydniowym
3-day period

4-dniowym
4-day period

5-dniowym
5-day period

Gdynia

83,2
(17–18 VIII 1970)

88,6
(8–10 VII 1980)

90,0
(19–22 VIII 1972)

98,0
(23–27 VII 1960)

Gdańsk-Świbno

89,1
(17–18 VIII 1970)

106,7
(8–10 VII 2001)

114,2
(22–25 VIII 1966)

140,3
(29 VIII–2 IX 1995)

W Gdyni maksymalne 5-dniowe sumy opadu nie przekraczały w analizowanym okresie 100 mm. W Gdańsku-Świbnie 3-dniowy okres skutkował maksymalnym opadem przekraczającym 100 mm, a maksymalny zanotowany w ciągu 5 kolejnych dni opad osiągnął wartość ponad 140 mm. Na uwagę zasługuje
fakt, iż maksymalne opady, zarówno dobowe, jak i kilkudniowe, nie są na ogół
notowane na obu stacjach, oddzielonych od siebie w linii prostej o około 30 km,
w tych samych okresach. W tab. 4 przedstawiono średnią liczbę okresów 2-, 3-,
4- i 5-dniowych, w których suma opadu w Gdyni i Świbnie była w latach 1951–
2008 nie mniejsza niż 50 mm. W Gdyni 2-dniowy okres opadowy z sumą opadu
≥ 50,0 mm może wystąpić średnio co 3–4 lata, ale okres 5-dniowy z takim opadem
– już co 2–3 lata. Częstość występowania takich okresów opadowych w Świbnie
jest jeszcze wyższa. Średnia liczba okresów z opadem ≥ 50,0 mm waha się od 0,48
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Tab. 4. Średnia liczba okresów 2-, 3-, 4- i 5-dniowych w Gdyni i Gdańsku-Świbnie z sumą opadu
≥ 50,0 mm oraz współczynniki kierunkowe dla linii trendu zmian liczby okresów opadowych w latach
1951–2008
Tab. 4. Mean number of 2-, 3-, 4- and 5-day periods with total precipitation ≥ 50,0 mm in Gdynia and
Gdańsk-Świbno, 1951–2008 including with trend coefficients for changes in the number of wet periods

Stacja
Meteorological station

Okres opadowy
Wet period
2-dniowy
2-day

3-dniowy
3-day

4-dniowy
4-day

5-dniowy
5-day

Gdynia

0,29

0,40

0,41

0,45

Gdańsk-Świbno

0,48

0,60

0,60

0,53

dla sumy 2-dniowej do 0,60 dla sum 3- i 4-dniowych. Analiza zmienności liczby
okresów opadowych o sumach opadu ≥ 50,0 mm nie wykazała istnienia istotnych
statystycznie trendów.
Maksymalne natężenie opadu
Analiza pluwiogramów ze stacji opadowych, położonych na terenie Gdańska
i Gdyni, z okresu 1995–2000 pozwoliła na oszacowanie częstości występowania
opadów intensywnych oraz maksymalnych natężeń opadu, spotykanych na tym
terenie. W okresie badań Gdańsk charakteryzował się znacznie większą niż Gdynia częstością występowania opadów intensywnych (tab. 5).
Tab. 5. Liczba przypadków opadów intensywnych na stacjach Trójmiasta z podziałem na rodzaje ulew
oraz maksymalne natężenia opadu zanotowane w okresach dziesięciominutowych i godzinnych w latach
1995–2000
Tab. 5. Number of heavy showers broken down into the category of precipitation and maximum precipitation intensity observed in ten-minute and one-hour periods at meteorological stations in Gdynia and
Gdańsk, 1995–2000
Opady intensywne
Heavy showers
silny deszcz
heavy rain
ulewa I stopnia
heavy shower I
ulewa II stopnia
heavy shower II
ulewa III stopnia
heavy shower III
Łączna liczba przypadków
Number of cases
Maksymalne natężenie w ciągu 10 min
Maximum 10 minutes intensity [mm]
Maksymalne natężenie jednogodzinne
Maximum one hour intensity [mm]

Gdynia

Gdańsk-Port
Północny

Gdańsk-Rębiechowo

Gdańsk-Świbno

4

18

30

20

7

9

10

7

3

2

2

3

1

3

2

2

15

32

44

32

12,4

10,5

8,4

9,1

13,5

20,7

21,8

20,6
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Na stacjach meteorologicznych zlokalizowanych w Świbnie i Porcie Północnym opad taki występował średnio około 5 razy w roku, a w Rębiechowie nawet
siedem razy do roku, podczas gdy w Gdyni opady intensywne występowały
średnio 2–3 razy w roku. Na stacjach gdańskich silny deszcz występował znacznie częściej niż na stacji w Gdyni, natomiast liczba przypadków ulew I, II i III
stopnia jest na wszystkich stacjach podobna. Maksymalne natężenie opadu, zanotowane w przedziale dziesięciominutowym, przyjmowało wartości od 8,4 mm
w Gdańsku-Rębiechowie do 12,4 mm w Gdyni. Jednocześnie maksymalne natężenie opadu w przedziale godzinnym było zdecydowanie wyższe na stacjach
gdańskich, gdzie sięgało nawet 22 mm.
Podsumowanie
Sumy roczne opadu atmosferycznego zarówno na stacji w Gdyni, jak i na stacji
w Gdańsku-Świbnie są nieco niższe od średnich dla niżowej części Polski. Stacja
Gdańsk-Świbno otrzymuje wyższe sumy roczne i miesięczne opadu atmosferycznego w stosunku do stacji Gdynia. Więcej jest tu również dni z opadem ≥ 20,
30, 40 i 50 mm. Liczba dni z opadem o zadanych przedziałach wartości nie ulega
na obu stacjach istotnym statystycznie zmianom.
Maksymalne sumy opadu w czasie 2-, 3-, 4- i 5-dniowych okresów opadowych nie przekraczają w Gdyni 100 mm, natomiast w Gdańsku-Świbnie suma
opadu przekraczająca 100 mm może wystąpić już w czasie 3-dniowego okresu
opadowego. Średnia roczna liczba okresów opadowych 2-, 3-, 4- i 5-dniowych,
dających w sumie opad przekraczający 50 mm, w Gdańsku-Świbnie jest wyższa
niż w Gdyni. Analiza wieloletniej zmienności liczby takich okresów w obu stacjach wykazała tendencje spadkowe w odniesieniu do okresów 2-, 3- i 4-dniowych i tendencję rosnącą w stosunku do 5-dniowego okresu, dającego opad
o wysokości co najmniej 50 mm. Jest to prawdopodobnie skutkiem wzrostu liczby dni z opadem, wzrostu liczby i długości okresów opadowych przy nieznacznie zmieniających się sumach opadu w ujęciu rocznym.
Na terenie Trójmiasta mogą występować opady ulewne. W analizowanym
sześcioleciu wystąpiły ulewy, ale nie większe niż III stopnia. Należy jednak
zwrócić uwagę, że opad, jaki wystąpił w Gdańsku 9 lipca 2001, miał w okresie
swojego największego natężenia charakter ulewy IV stopnia. Deszczy nawalnych
w ogóle nie zanotowano. Stacja w Świbnie charakteryzuje się zdecydowanie
większą częstością występowania silnych deszczy. Częstość występowania ulew
I, II i III stopnia jest na obu stacjach porównywalna. Maksymalne natężenie opadu w analizowanym okresie w przedziale dziesięciominutowym nie przekraczało 13 mm, a w przedziale godzinnym – 22 mm.
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Wnioski
W niewielkim terytorialnie obszarze Trójmiasta występują wyraźne różnice pomiędzy warunkami opadowymi w Gdyni i w Gdańsku. Gdańsk narażony jest na
częstsze występowanie opadów o wysokich sumach dobowych oraz o dużym
natężeniu.
W świetle przytoczonych wyników analiz i wniosków należy stwierdzić, iż
przyczyn występowania lokalnych wezbrań należy upatrywać nie tyle w zmieniających się warunkach klimatycznych, ile raczej w działalności człowieka, polegającej na zabudowywaniu kolejnych obszarów naturalnej retencji wód opadowych, bez próby ich zatrzymania w miejscu wystąpienia opadu.
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Extreme precipitation events in Tricity drainage basins
(Gdańsk, Sopot and Gdynia)
The analysis of long-term (1951–2008) precipitation variability in the area of Tricity does
not reveal any changes that may result in increased flood hazard. While annual precipitation totals do not change, the number of rainy days and wet periods increases together
with a decrease in rainy day efficiency. Heavy showers occurring in the investigated
area do not reach above the 3rd degree according to Chomicz classification (Chomicz
1951). The frequency of their occurrence in Gdynia and in Gdańsk is very similar, but the
frequency of heavy rains in Gdańsk is signifficantly higher than in Gdynia (tab. 5).
Key words: precipitation, intensive rainfall, Gdańsk, Sopot, Gdynia.

Naturalne wypływy
wód podziemnych

Na odwrocie: zespół źródeł „Staniszewskie Zdroje” (fot. J. Fac-Beneda)

Obiekty krenologiczne
w zlewni przymorza i Zalewu Szczecińskiego
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Zarys treści: Na podstawie analizy map hydrograficznych w skali 1:50000, dokonano inwentaryzacji obiektów krenologicznych w zlewni przymorza i Zalewu Szczecińskiego. Łącznie
zarejestrowano ich 336, z czego najwięcej jest źródeł stałych (211), a następnie: wycieków (58),
źródeł okresowych (53), młak (8), zespołów źródeł stałych (3) i źródeł mineralnych (2). Łączna wydajność wszystkich wypływów jest niewielka – oszacowana została na 0,1235 m3∙s‒1.
Najbardziej wydajne źródła osiągają wydajność do kilkunastu decymetrów sześciennych na
sekundę. Pod względem liczby obiektów krenologicznych widać wyraźną różnicę między
zachodnią częścią analizowanego obszaru, która jest wyraźnie uboższa, a częścią wschodnią.
Dotyczy to nie tylko liczby obiektów, ale także ich wydajności.
Słowa kluczowe: obiekty krenologiczne, inwentaryzacja, Polska.

Efektem prowadzonego od ponad dwudziestu lat kartowania hydrograficznego
jest opublikowanie kilkuset arkuszy map hydrograficznych w skali 1:50000. Od
1998 r. mapy te wykonywane są w układzie 1992 (Sikorska, 2004). Z uwagi na
ogromny ładunek informacji na nich zawarty możliwe jest wykonanie różnorodnych analiz tematycznych. Jedną z nich może być inwentaryzacja obiektów krenologicznych, która stanowi cel poniższej pracy. Jako obszar badawczy przyjęto
zlewnie przymorza i Zalewu Szczecińskiego, a więc strefę systemów rzecznych
uchodzących do Bałtyku między dorzeczami Odry i Wisły. Podjęcie powyższego
tematu wydaje się w pełni uzasadnione, gdyż, jak wzmiankowała Dynowska
(1986), obszar nizinny jest pod względem krenologicznym najmniej zbadany.
Potwierdzeniem tego jest niewielka liczba publikacji, spośród których wymienić
należy prace: Kobendziny (1949), Żarowskiego (1962), Nowakowskiego (1977),
Tomalaka (1968), Błaszkowskiego (1969), Łagodzińskiej i Tomalaka (1965), Maksymiuka (1977, 1980), Michalskiej (1980), Choińskiego i Wrzesińskiego (1986),
Choińskiego (1995), Baczyńskiej i in. (2004), Moniewskiego (2004), Choińskiego
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i in. (2008), Gaweł (2008), czy też komunikaty o charakterze lokalnym lub regionalnym, zawarte w pracy Źródła Polski. Wybrane problemy krenologiczne (Jokiel i in.
(red.) 2007).
Pomimo że można mieć zastrzeżenia odnośnie do dokładności i różnych
terminów pomiarów terenowych przy wykonywaniu mapy hydrograficznej Polski, to w przypadku obszarów o tak dużej powierzchni jest to jedyne źródło informacji. Przykładami uzyskania różnic pod względem liczby i wydajności obiektów krenologicznych, w stosunku do wyżej wymienionego kartowania, mogą być
prace Puka (2008) i Szczucińskiej (2008). Pierwsza z nich dotyczy okolic Sierakowa, druga zaś Rynny Gryżyńsko-Grabińskiej. Uzyskanie różnych wyników może
być spowodowane np. kilkuletnim okresem pomiarowym tych samych obiektów,
czy też bardzo szczegółowym kartowaniem terenowym, co jest możliwe w przypadku obszaru o niewielkiej powierzchni.
Powyższe opracowanie obejmuje łącznie 94 arkusze map hydrograficznych
w skali 1:50000 (ryc. 1). Powierzchnie 63 całkowicie wchodzą w zasięg analizowanego obszaru, pozostałe zaś częściowo, co wynika z ich lokalizacji na obrzeżu
obszaru, tj. na granicy z dorzeczami Odry i Wisły. Całkowita powierzchnia analizowanych zlewni przymorza i Zalewu Szczecińskiego w granicach Polski wynosi
18 498,4 km2, co stanowi 5,93% jej powierzchni (Atlas podziału…, 2005).

Ryc. 1. Podział analizowanego obszaru na arkusze map hydrograficznych 1:50000 (numeracja
i odpowiadające jej nazwy poszczególnych arkuszy zawarte są w i pod tab. 1)
Fig. 1. Division of the analyzed area into hydrographic map sheets in a scale of 1:50000 (numbering
and relevant names of respective sheets are given in and under tab. 1)

Dane uzyskane z map hydrograficznych bazują na badaniach terenowych
wykonywanych głównie w latach 1998–2008. Większość pomiarów wykonywana
była w miesiącach letnich, zatem określone wydajności pochodzą z tego okresu
i w zależności od regionu mogą różnić się od wydajności średniej rocznej. Obiek-
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ty krenologiczne przyjęto zgodnie z zasadami stosowanymi na mapie hydrograficznej, która bazuje na stosownej instrukcji (Wytyczne…, 2005). W celu określenia
łącznej wydajności wszystkich obiektów krenologicznych przyjęto następujące
założenia: źródła stałe i młaki o wydajności poniżej 0,5 dm3∙s‒1 mają wydajność
0,25 dm3∙s‒1, młakom o wydatku większym od 0,5 dm3∙s‒1 przyporządkowano
wydajność 0,5 dm3∙s‒1, zespołom źródeł stałych – 1 dm3∙s‒1, wyciekom –
0,1 dm3∙s‒1, źródłom o danym zakresie wydajności – wartość średnią z tego zakresu,
źródłom okresowym zaś – 0 dm3∙s‒1. W tym ostatnim przypadku trudno byłoby
przyjąć konkretną wydajność, skoro nie jest znany okres funkcjonowania danego
źródła w ciągu roku. Jakkolwiek powyższe założenia obarczone są pewną dozą
subiektywizmu, starano się, aby były względnie „łagodne”, by nie zawyżyć wyniku końcowego, tj. łącznej wydajności obiektów krenologicznych.
Analiza map hydrograficznych wykazała, że na 94 arkuszach zarejestrowano obiekty krenologiczne w łącznej liczbie 336. Wśród nich najwięcej jest źródeł
stałych – 211 (62,80%), następnie wycieków – 58 (17,26%), źródeł okresowych – 53
(15,77%), młak – 8 (2,38%), zespołów źródeł stałych – 3 (0,89%), źródeł mineralnych – 2 (0,60%), i jedynie jedno źródło stałe (0,30%).
Zestawienie powyższych wydzieleń w obrębie arkuszy analizowanych map
hydrograficznych przedstawiono w tab. 1, ich przestrzenną lokalizację zaś – na
ryc. 2. Z uwagi na nieciągłość powierzchniową zjawiska, zrezygnowano z interpolacji i przedstawiono nasilenie występowania obiektów krenologicznych
w obrębie arkuszy map. Uzyskany rozkład jest bardzo zróżnicowany, jednak
generalnie zauważa się pewnego rodzaju dwudzielność – zachodnia część analizowanego obszaru jest wyraźnie uboższa w obiekty krenologiczne. Występują
one tu sporadycznie i w znacznym rozproszeniu. W części wschodniej natomiast
zwartość występowania i ich zagęszczenie jest niewspółmiernie większe. Największe liczby wszystkich obiektów krenologicznych zanotowano na następujących mapach: Sianów – 53, Choczewo – 41, Kępice – 37, Kołczygłowy – 20, Słupsk
– 18, Lębork Wsch. – 15, Lębork Zach. – 15. Najwięcej źródeł stałych zlokalizowano na arkuszach: Sianów – 53, Choczewo – 30, Słupsk – 18, źródeł okresowych
– na arkuszach: Kępice – 23, Kołczygłowy – 20, wycieków – na arkuszach: Ustka
– 13, Kępice – 12, młak zaś – na arkuszu Łeba – 5. Na analizowanym obszarze
jeden obiekt krenologiczny przypada średnio zaledwie na 55 km2, przy czym
w części zachodniej jest on kilka razy mniejszy niż w części wschodniej.
Zasadniczy jest problem wydajności obiektów krenologicznych, zarówno
pod względem indywidualnym, jak i zróżnicowania przestrzennego, co obrazuje
ryc. 3. W tym przypadku na mapie przedstawiono sumaryczne wydajności określone (według wcześniej przyjętych kryteriów) dla danych arkuszy map. Największe zanotowano w obrębie następujących arkuszy: Choczewo – 49,30 dm3∙s‒1,
Sianów – 13,25 dm3∙s‒1, Kępice – 11,20 dm3∙s‒1. Wydajności te dotyczą obiektów
o stałych wypływach. W pewnych częściach roku mogą być one znacznie wyższe, jeśli uwzględni się źródła okresowe.
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Łączna wydajność
Total output
[dm3∙s‒1]

Źródło mineralne
Mineral spring

Źródło okresowe
Periodical spring

Ujęte źródło stałe
Intaked perennial spring

Wycieki
Seepage areas

Zespół źródeł stałych
Group of perennial
springs

Młaki
Bog-springs

Źródło stałe
Perennial spring

Numer i nazwa arkusza
Sheet number and name

Tab. 1. Obiekty krenologiczne w obrębie analizowanych arkuszy map hydrograficznych 1:50000
(numeracja zgodna z ryc. 1)
Tab. 1. Crenological objects within the analyzed hydrographic map sheets at a scale of 1:50000
(numbering is in conformity with fig. 1)

2 – Izbica

1

3 – Łeba

5

5

4

2,65

0,25

4 – Choczewo

30

2

9

49,30

6 – Puck

4

1,00

9 – Ustka

13

1,30

10 – Smołdzino

4

1

1,60

11 – Główczyce

1

3

0,55

12 – Lębork Zach.

7

8

2,55

13 – Lębork Wsch.

14

1

3,60

14 – Wejherowo

3

0,75

15 – Gdynia
Chylonia

2

0,50

19 – Sławno

1

0,25

20 – Sycewice

1

0,25

21 – Słupsk

18

4,50

22 – Potęgowo

3

0,75

23 – Cewice

11

2,75

24 – Sierakowice

3

26 – Gdańsk-Osowa

3

27 – Gdańsk

6

0,30
0,75

1

4

2,90

29 – Kołobrzeg Pn.

1

b.d.

30 – Ustronie
Morskie

1

0,25

32 – Sianów

53

13,25

33 – Ostrowiec

8

34 – Kępice

2

35 – Kołczygłowy
37 – Bytów Wsch.

2,75
12

23
20

1

11,20
–
0,25

38 – Stężyca

1

0,25

39 – Kartuzy Pd.

2

2,50

50 – Manowo

3

0,75

51 – Polanów

8

2,00
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cd. tab. 1
52 – Miastko

1

53 – Kramarzyny
60 – Międzyzdroje

5

61 – Wolin

4

62 – Kamień Pom.

2

75 – Golczewo

1

77 – Resko

1

78 – Starogard

1

1

5,00

6

–

1

2,50
1,00
0,50

1

2

3,30
1

0,25
0,25

80 – Połczyn Zdrój

1

b.d.

81 – Barwice

1

0,25

82 – Szczecinek

1

0,25

85 – Goleniów
Σ

1
211

2
8

3

58

1

53

0,50
2

123,5

Numery arkuszy i ich nazwy, na których nie stwierdzono obiektów krenologicznychi/
Numbers and names of sheets with no crenological objects recorded: 1 – Smołdziński Las, 5 – Gniewino,
7 – Jastarnia, 8 – Jarosławiec, 16 – Gdynia, 17 – Hel, 18 – Darłowo, 25 – Kartuzy Pn., 31 – Koszalin,
36 – Bytów Zach., 40 – Przywidz, 41 – Pruszcz Gdański, 42 – Ostaszewo, 43 – Międzywodzie, 44 – Pobierowo, 45 – Rewal, 46 – Trzebiatów, 47 – Kołobrzeg Pd., 48 – Białogard, 49 – Świeszyno, 54 – Tuchomie,
55 – Studzienice, 56 – Skarszewy, 57 – Sobowidz, 58 – Tczew, 59 – Świnoujście, 63 – Gryfice, 64 – Brojce,
65 – Sławoborze, 66 – Rąbino, 67 – Dobrowo, 68 – Tychowo, 69 – Bobolice, 70 – Biały Bór, 71 – Koczała,
72 – Starogard Gdański, 73 – Nowe Warpno, 74 – Racimierz, 76 – Nowogard Pn., 79 – Świdwin,
83 – Tarnowo, 84 – Police, 86 – Nowogard Pd., 87 – Dobra, 88 – Łobez, 89 – Drawsko Pom., 90 – Złocieniec, 91 – Łubowo, 92 – Chociwel, 93 – Ińsko, 94 – Stawno.

Ryc. 2. Łączna liczba obiektów krenologicznych w obrębie arkuszy map hydrograficznych 1:50000
(numery poszczególnych pól są zgodne z numeracją na ryc. 1 i opisem zawartym w i pod tab. 1)
Fig. 2. Total number of crenological objects within the hydrographic map sheets in a scale of 1:50000
(respective fields are in conformity with the numbering in fig. 1 and description given in and under tab. 1)
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Ryc. 3. Łączne wydajności [dm3⋅s‒1] obiektów krenologicznych w obrębie arkuszy map hydrograficznych 1:50000 (poszczególne pola zgodne są z numeracją na ryc. 1 i opisem zawartym w i pod
tab. 1)
Fig. 3. Total output (in cubic decimeters per second) of crenological objects within the hydrographic
map sheets in a scale of 1:50000 (individual fields are in conformity with the numbering in fig. 1 and
description given in and under tab. 1)

Łączna wydajność wszystkich 336 obiektów krenologicznych na analizowanym obszarze jest niewielka i została oszacowana na 0,1235 m3∙s‒1. Jest to wielkość porównywalna np. do 1% średniego przepływu Iny (w Goleniowie), Łeby
(w Cecenowie) lub 10% średniego przepływu Grabowej (w Polanowie) (Atlas
hydrologiczny…, 1986). Przy założeniu, że średni odpływ ze zlewni przymorza
i Zalewu Szczecińskiego jest rzędu 100 m3∙s‒1, łączna wydajność 336 obiektów
krenologicznych, oszacowana na 0,1235 m3∙s‒1, stanowi zaledwie 0,1% odpływu.
Powyższe porównania wskazują, jak nikły jest udział wydajności obiektów krenologicznych w całkowitym odpływie z analizowanego obszaru. Spośród
wszystkich wypływów najbardziej wydajne zlokalizowane są na następujących
arkuszach map: Choczewo – źródło stałe – 13,8 dm3∙s‒1 (dolina cieku bez nazwy
dopływu do Jeziora Kopalińskiego, 0,5 km na SE od tego jeziora), Choczewo
– źródło stałe – 13,5 dm3∙s‒1 (dolina Bychowskiej Strugi, 2 km na S od Perlina),
Kępice – dwa źródła stałe – od 1 do 10 dm3∙s‒1 (początek cieku bez nazwy dopływu Bystrzenicy, 1 km na SW od Barcina), Miastko – źródło stałe od 1 do
10 dm3∙s‒1 (dolina cieku bez nazwy, 2 km na NE od wsi Płocko). Na uwagę zasługuje fakt, że aż 92% stałych obiektów krenologicznych cechuje się wydajnościami
poniżej 0,5 dm3∙s‒1.
Można sądzić, że podobnie jak w przypadku jezior ma miejsce tendencja do
zaniku źródeł (lub zmniejszania ich wydajności). Przesłanką potwierdzającą tę
tezę może być analiza Żarowskiego (1962), dokonana w odniesieniu do gęstości
źródeł w dorzeczu Pobrzeża Pomorskiego. Autor zlokalizował na tym obszarze
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aż 714 wypływów. Zanik może być efektem np. obniżania się pierwszego poziomu wodonośnego wskutek prac melioracyjnych na dużych powierzchniach,
nadmiernej eksploatacji wód, regulacji poziomów wód w systemach rzeczno-jeziornych.
Inwentaryzacja obiektów krenologicznych pozwoli w przyszłości na ustalenie tendencji zachodzących zmian. Ponadto szersza wiedza na temat lokalizacji
i wydajności wszystkich obiektów krenologicznych ułatwia ewentualny ich wybór do badań tak okresowych, jak i ciągłych. Powyższa inwentaryzacja stanowi
przykład możliwości wykorzystania informacji zawartych na mapach hydrograficznych w skali 1:50000. Do chwili wydania tych map opracowania tego typu nie
były możliwe.
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Crenological objects in the Przymorze and Szczecin Bay basins
On the basis of an analysis of anhydrographic maps in a scale of 1:50000, an inventory of
crenological objects located in the Przymorze and Szczecin Bay basins was made. Altogether, 94 map sheets cover the whole area. The studied objects were found on 42 sheets.
The obtained data originates from field work or mappings carried out in the years 1998–
2008. In total 336 objects were recorded; most of them are perennial springs (211), seepage areas (58), periodical springs (53), bog-springs (8), groups of perennial springs (3)
and mineral springs (2). Based on the output of individual objects the total discharge
was estimated at 0.1235 cubic meters per second, which is comparable to 1% of the mean
annual discharge of such rivers as the Ina (at Goleniów), the Łeba (at Cecenowo) and
10% of the mean annual discharge of the Grabowa River (at Polanów). Moreover, two
maps were compiled: the first one presents the number of crenological objects on respective sheets, while the other illustrates the summed up output on these sheets. In terms of
the number and output of the objects, a clear difference between the western and eastern
part of the analyzed area can bee seen: the former is clearly less abundant than the latter.
It has to be noted that as many as 92% of the studied perennial crenological objects have
the output lower than 0.5 cubic decimeters per second. The developed inventory of
springs seems to be useful, since it makes it possible to record future changes in the
number and output of crenological objects on a large area.
Key words: crenological objects, inventory, Poland.
Autor dziękuje Pani mgr Alicji Baczyńskiej za komputerowe opracowanie rycin.
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Zarys treści: Celem pracy było poznanie tempa wzniosu i spadku stanu wody podziemnej lub wzrostu i ubytku wydajności źródła. Dwa monitorowane piezometry ujmowały
poziomy wodonośne – sandrowy oraz naglinowy (wierzchówkowy). Poziomy te różnią
się istotnie tempem zmian położenia zwierciadła wód podziemnych. Opróżnienie zbiornika naglinowego może nastąpić 2,5 raza szybciej, a jego napełnienie nawet 4 razy szybciej. Dwa monitorowane źródliska ujmowały poziom sandrowy. W przypadku źródlisk
tempo sczerpywania zasobów jest bardzo podobne – w 14 dni mogą one zmniejszyć swą
wydajność o około 25%. Istotne różnice występują podczas wzrostu wydajności (odmienny kształt krzywych maksymalnego wzrostu).
Słowa kluczowe: wody podziemne, źródła, dynamika zasobów.

Zasoby wód podziemnych strefy aktywnej wymiany charakteryzują się zwykle
dużą dynamiką, a w efekcie – szybkim tempem odnawiania. Wynika to ze sposobu ich alimentacji (opady deszczu, roztopy, kondensacja pary wodnej), charakteru wodonośców i ich otoczenia (miąższość warstw i ich współczynniki filtracji,
stopień izolacji oraz spadek hydrauliczny i rozległość poziomu wodonośnego)
oraz ze skali i sposobu drenowania zawodnionych struktur (gęstość i głębokość
rozcięć erozyjnych, rodzaj drenażu). Szczególną rolę w procesie obiegu wody
odgrywają przy tym zasoby zmienne strefy czynnej, czyli te, które wypełniają
objętość zbiornika wód podziemnych w przedziale zakreślonym przez maksymalny i minimalny stan wody lub wydatek źródła (Pazdro 1983).
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Dynamikę zmian zasobów wodnych w obrębie poziomu wodonośnego, czy
innej struktury zawodnionej, można ocenić punktowo, np. poprzez obserwację
stanów wody w piezometrze (studni obserwacyjnej), lub obszarowo, na podstawie monitoringu sieci tego rodzaju posterunków. Zauważmy jednak, że w tym
drugim przypadku, równie dobrą informację uzyskamy badając dynamikę wydajności źródła. Charakterystyka ta jest bowiem wypadkową procesów zachodzących w skali całego zbiorowiska wód podziemnych drenowanego przez dany
wypływ. Podobną wartość informacyjną mają oceny zmienności odnawialnych
zasobów wód podziemnych wykonywane na podstawie znajomości, rejestrowanego w rzece, odpływu podziemnego (Jokiel 1994).
Wiedza na temat tempa oraz skali wzniosu i spadku stanu wody podziemnej lub wzrostu i ubytku wydajności źródła niesie w sobie nie tylko szereg ciekawych informacji o charakterze samego zbiornika wód podziemnych i jego otoczenia, ale może być również użyteczna do symulowania rozwoju i prognozowania susz hydrologicznych i niżówek, a także podtopień i lokalnych powodzi.
Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w których wzrosty lub ubytki osiągają wartości
maksymalne, a zasoby zbiornika wód podziemnych znajdują się w sytuacji największej możliwej alimentacji (wzrost) lub w fazie niczym nie zakłócanego reżimu własnego (spadek).
Posterunki pomiarowe i dynamika zmian badanych charakterystyk
Od 1998 r. w Zlewni Badawczej Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu Łódzkiego prowadzone są cotygodniowe obserwacje stanów wód
podziemnych, m.in. na dwóch posterunkach (piezometry: Swoboda i Ciosny).
Równolegle, ale co 2 tygodnie, mierzone są wydajności dwu dużych i wydajnych
źródlisk (Rosanów, Ciosny), położonych w bezpośrednim sąsiedztwie tych piezometrów (ryc. 1). Obiekty te znajdują się w rejonie Łodzi, w strefie buforowej
nowej autostrady A2 (odcinek Emilia – Stryków). Ujmowane i drenowane są tu
dwa, podstawowe dla środkowej Polski, odkryte poziomy wodonośne strefy
aktywnej wymiany: płytki – naglinowy o charakterze wierzchówkowym, oraz
głębszy – gruntowy o cechach poziomu sandrowego (Jokiel 2002). Wieloletnią
zmienność stanów wód podziemnych obu poziomów oraz uproszczone profile
geologiczne piezometrów prezentuje ryc. 2, a wydatki badanych źródlisk oraz ich
plany sytuacyjne – ryc. 3. Oba wypływy drenują wody poziomu sandrowego,
przy czym jego zwierciadło w rejonie źródliska Rosanów jest swobodne, a w sąsiedztwie wypływu Ciosny – lokalnie napinane przez cienką warstwę mułkowatych osadów zastoiskowych (Moniewski 2004).
Podstawowe charakterystyki stanów wody podziemnej i wydatku źródlisk,
obliczone dla okresu 1998–2005, zawiera tab. 1. Współczynniki zmienności,
wskaźniki Maillete’a i poziom inercji wydajności obu wypływów wskazują na ich
dość wyraźne podobieństwo, zwłaszcza w zakresie dynamiki i sposobu zasilania.

Krzywe maksymalnego spadku i wzrostu stanów wód podziemnych…

363

Ryc. 1. Lokalizacja badanych obiektów
1 – działy wodne, 2 – rzeki, 3 – stawy, 4 – zlewnia Dzierżązna, 5 – badane źródliska, 6 – badane piezometry
Fig. 1. Location of study objects
1 – watershed, 2 – rivers, 3 – ponds, 4 – Dzierżązna catchment, 5 – monitored large springs, 6 – monitored
piezometers

Ryc. 2. Wieloletnia zmienność stanów wód podziemnych (H) oraz przekroje geologiczne piezometrów
1 – piaski średnioziarniste beżowe, 2 – gliniasto-piaszczysty osad stokowy, 3 – piaski średnioziarniste
rdzawe, 4 – piaski średnioziarniste szare ze żwirem, 5 – piaski średnioziarniste szare, 6 – piaski średnioziarniste szarobrązowe, 7 – mułki zastoiskowo-jeziorne, 8 – piaski i żwiry rdzawe, 9 – przeciętny poziom
zwierciadła wody.
Fig. 2. Long-term variability in groundwater level (H) and geological cross-sections of piezometers
1 – beige medium-grained sand, 2 – sandy clayish slope sediment, 3 – rusty medium-grained sand,
4 – gray medium-grained sand with gravel, 5 – gray medium-grained sand, 6 – gray-brown medium-grained sand, 7 – stagnant lake silt, 8 – rusty sand and gravel, 9 – mean groundwater level
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Ryc. 3. Wieloletnia zmienność wydajności źródlisk (Q) i ich plany sytuacyjne
1 – miejsce pomiaru wydajności, 2 – źródła, wycieki
Fig. 3. Long-term variability of large spring discharge (Q) and their location plans
1 – discharge measurement point, 2 – springs, leaks

Tab. 1. Podstawowe statystyki badanych szeregów
Tab. 1. Basic statistics of examined series
H [cm p.p.t.]
piezometryi/ipiezometers
Ā
δ
c [%]
minimum
maksimum
r1
r2
r5
r10

Swoboda

Ciosny

185,6
47,5
25,6
264,0
102,0
0,90
0,82
0,65
0,34

398,3
55,6
13,9
437,0
347,0
0,96
0,90
0,70
0,42

Q [dm3⋅s‒1]
źródliskai/ilarge springs
Rosanów

Ciosny

44,7
22,3
6,7
3,5
15,1
15,7
30,2
15,4
77,4
36,4
0,52
0,39
0,44
0,37
0,44
0,03
0,23
0,15
MR = 2,56
MC = 2,36
H – stan wody podziemnej, Q – wydajność źródliska, Ā – średnia, δ – odchylenie standardowe, c – współczynnik zmienności, rk – współczynniki autokorelacji (k = 1…10 okresów), MC, MR – wskaźniki Maillete’a
badanych źródlisk
H – groundwater level, Q – large spring discharge, Ā – mean, δ – standard deviation, c – variability index,
rk – autocorrelation coefficients (k = 1…10 periods), MC, MR – Maillete coefficients of monitored large springs
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Są to niewątpliwie źródła mało zmienne, drenujące zasobny i rozległy zbiornik
wód podziemnych (sandrowy), przy czym objętość zbiorowiska wód podziemnych drenowanego przez wypływ w Rosanowie zdaje się być znacznie większa
od podobnego w Ciosnach. Według szacunków Jokiela (2002), przeciętne zasoby
wodne wycinka zbiornika sandrowego drenowanego przez oba wypływy wynoszą 1,83×106 m3. Czas pełnego odnowienia tych zasobów jest nieco krótszy niż
rok.
Bardziej skomplikowany obraz wyłania się natomiast w toku analizy dynamiki stanów wód podziemnych notowanych w piezometrach. Poziom płytki
(Swoboda) cechuje się dużą zmiennością i szeroką amplitudą wahań. Wahania
poziomu ujmowanego w piezometrze Ciosy są wyraźnie mniejsze, a w odniesieniu do skali – bardzo podobne do zarejestrowanych w przypadku wydajności
obu omawianych wyżej źródeł. Podobieństwo to wynika oczywiście z faktu, że
wszystkie trzy obiekty korzystają z zasobów tego samego zbiornika wód podziemnych (poziomu sandrowego). Czas reakcji na impuls zasilania (wysoki opad,
roztopy) poziomu ujmowanego w Swobodzie nie przekracza 1 tygodnia,
w przypadku Ciosen zaś jest ponad dwukrotnie dłuższy (Jokiel 2002). Warto jednak podkreślić, że skala inercji zmian zasobów jest podobna w przypadku obu
poziomów. To zaś wskazuje na geofiltracyjne podobieństwo wodonośców występujących w obrębie obu zbiorników.
Wzrosty i spadki przeciętne
Dla poszczególnych serii stanów wody i wydajności źródlisk (1998–2005) obliczono odpowiednią liczbę tygodniowych i dwutygodniowych spadków oraz
wzrostów, przy czym do zbioru wzrostów włączono nie tylko dodatnie różnice
między następującymi po sobie wartościami, ale również sytuacje, w których
stany wody (wydajności) nie ulegały zmianie. Wyniki tych obliczeń przedstawia
tab. 2.
W odniesieniu do piezometru Swoboda, liczba tygodni, w których zwierciadło wody obniżało się, była wyraźnie wyższa od liczby okresów ze wzrostem
lub stagnacją. Średni spadek siedmiodniowy był równocześnie znacznie niższy
od średniego wzrostu (tab. 2). W przypadku piezometru Ciosny różnica nie była
już tak wyraźna, a co ważne – spadki były szybsze od wzrostów; było ich także
nieco mniej. Warto też dostrzec, że średni tygodniowy spadek stanu wody
w poziomie wierzchówkowym jest niemal 2,5 razy większy od swego odpowiednika w zbiorniku sandrowym. Jeszcze wyraźniejszą różnicę dostrzeżemy
w przypadku wzrostów stanu wody (ok. 4 razy większe).
W serii wydajności źródliska Rosanów stwierdzono nieco większy udział
okresów jego spadku niż wzrostu, co wynika oczywiście z faktu, iż dwutygodniowy, przeciętny przyrost wydatku tego wypływu był o około 25% większy
niż jego średni spadek, w analogicznym okresie (tab. 2). Natomiast 14-dniowe
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Tab. 2. Spadki i wzrosty stanów wody i wydajności źródlisk
Tab. 2. Recession and progression of groundwater level and large spring discharge
H [cm p.p.t.]
piezometry (7 dni)i/
piezometers (7 days)

Q [dm3⋅s‒1]
źródliska (14 dni)i/
large springs (14 days)

Swoboda

Ciosny

Rosanów

LS

237

189

112

Ciosny
106

LW

178

212

95

100

PS [%]

57

47

54

52

PW [%]

43

53

46

48

S [cm; dm3⋅s‒1]

8,6

3,3

4,4

2,8

W [cm; dm3⋅s‒1]

11,8

2,8

5,3

2,9

LS, LW – liczba spadków i wzrostów, PS, PW – udział procentowy spadków i wzrostów, S, W – średni
spadek i wzrost
LS, LW – number of recessions and progressions, PS, PW – share of recessions and progressions, S, W – mean
recession and progression

średnie spadki i średnie wzrosty wydajności źródliska Ciosny były niemal identyczne (nieco poniżej 3,0 dm3). Również liczba okresów spadkowych była bliska
liczbie zanotowanych okresów wzrostu. Wydajność obu wypływów, w ciągu
dwutygodniowej fazy wysychania, malała o około 10% (Rosanów) i 12,5%
(Ciosny) wartości średniej. Średni wzrost wydatku następował nieco szybciej,
odpowiednio, o 12 i 13% wydajności przeciętnej.
Krzywe maksymalnych spadków i wzrostów
W wyniku różnych form drenażu (czasem także ewapotranspiracji), zasoby
wodne poziomu wodonośnego wyczerpują się. Obrazem tego rodzaju „swobodnej odpowiedzi” zbiornika wód podziemnych jest krzywa wysychania (Jokiel
1994). Tempo przebiegu procesu wysychania może być jednak różne i zależy od
chwilowych relacji między tempem alimentacji zbiornika a intensywnością jego
drenażu. Musimy bowiem pamiętać, że w danym momencie przez zbiornik wód
podziemnych i jego otoczenie (np. warstwę aeracji) „wędruje” szereg różnej
wielkości impulsów alimentacyjnych, związanych z „historycznym” zasilaniem.
Równocześnie zmieniają się także warunki drenażu, a nawet parametry geofiltracyjne i geostrukturalne wodonośca. W efekcie tempo spadku wydajności zbiornika, nawet przy tym samym napełnieniu, może być różne.
W tym kontekście łatwo sobie wyobrazić sytuację, w której, w wyniku
skrajnie niekorzystnych warunków, proces sczerpywania chwilowych zasobów
odbywa się bardzo szybko i w rezultacie spadki stanu wody czy wydajności źródła są maksymalnie duże. Uchwycone w tych momentach zależności między
aktualnymi stanami wody lub wydatkami źródła a największymi ich spadkami
będą miały charakter „obwiedni”, czyli linii pokazujących maksymalne tempo

Krzywe maksymalnego spadku i wzrostu stanów wód podziemnych…

367

wyczerpywania się zasobów w fazie reżimu własnego zbiornika – krzywe maksymalnych spadków.
Niemal analogiczne założenia można przyjąć badając tempo maksymalnego
wzrostu stanu wody lub wydajności źródła. Należy jednak pamiętać, że drenaż
zbiornika wód podziemnych ma zwykle charakter punktowy lub linijny, natomiast jego alimentacja odbywa się jednocześnie na całej powierzchni piezometrycznej. W efekcie roczne zmiany stanu retencji odbywają się zwykle wzdłuż
„histerezy” (Sawicki 1978). W przypadku źródeł nie można lekceważyć także
chwilowego, ale za to bardzo intensywnego, napływu do niszy źródłowej wód ze
strefy aeracji (Moniewski 2004).
Z praw Boussinesqu’a-Mailete’a jasno wynika, że wydatek źródła jest funkcją napełnienia zbiornika, który jest przez to źródło drenowany, a ubytek tej wydajności po czasie t (dQt) – funkcją wydatku początkowego (Qp). Podobne prawidłowości dotyczą spadku stanu wody w poziomie wodonośnym o swobodnym
zwierciadle (Pietrygowa, Młodawska 1981). Diagramy zamieszczone na ryc. 4 i 5

Ryc. 4. Czternastodniowe zmiany wydajności źródlisk (±dQ14) w funkcji wydatku początkowego (Qp)
A, B – spadki wydajności źródlisk, C, D – wzrosty wydajności źródlisk
UbytMaks – maksymalne spadki wydajności źródlisk, WzniosMaks – maksymalne wzrosty wydajności
źródlisk, równania dotyczą obwiedni maksymalnych spadków i wzrostów
Fig. 4. Fourteen-day changes in large springs discharge (±dQ14) in function of initial discharge (Qp)
A, B – recession of large spring discharge, C, D – progression of large spring discharge
UbytMaks – maximum recession of large spring discharge, WzniosMaks – maximum progression of large
spring discharge, equations indicated maximum recession and progression envelope
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Ryc. 5. Krzywe wysychania i wzrostu wydajności źródlisk
A – krzywe wysychania, B – krzywe wzrostu wydajności
Q – wydajność źródlisk, gr – gradient spadku przy przeciętnych wydajnościach
Fig. 5. Recession and progression curves of large spring discharge
A – recession curves, B – progression curves
Q – large spring discharge, tygodnie – weeks, gr – recession gradient at mean discharge

prezentują „obwiednie” związków między wydatkiem (stanem wody) początkowym a maksymalnym ubytkiem tego wydatku (stanu wody), uzyskane dla
badanych źródeł i piezometrów. Funkcje opisujące tę zależność, w odniesieniu do
źródeł, mają tę samą postać i wskazują na bardzo podobne tempo wyczerpywania się zasobów wodnych w obu drenowanych przez źródła wycinkach sandru
grotnicko-lućmierskiego (ryc. 4A, B). Równania stosownych krzywych wysychania, uzyskanych na podstawie funkcji obwiedni, prezentuje ryc. 5A. Z powyższych zależności wynika, że przy wydajności źródeł na poziomie średniej wieloletniej, ich 14-dniowe ubytki maksymalne stanowią 23–25% tejże przeciętnej. Po
dwu tygodniach wysychania, w warunkach skrajnie niekorzystnych, wydajność
każdego ze źródeł zmaleje więc o około 1/4.
Podobne zależności udało się uchwycić w odniesieniu do piezometrów.
Dopasowane funkcje są, w obu przypadkach, tego samego typu (ryc. 6A, B).
To zaś wskazuje na bardzo podobny sposób zachowania się wód podziemnych
poziomów sandrowego i wierzchówkowego, w wyjątkowo korzystnych warunkach drenażu. Krzywe opadania zwierciadła wód podziemnych w obu poziomach przedstawia ryc. 7A. Zauważmy, że poziomy te różnią się istotnie tempem
sczerpywania zasobów. Przy największym zanotowanym napełnieniu zbiornika,
maksymalny tygodniowy spadek zwierciadła będzie równy około 23 cm
w przypadku poziomu wierzchówkowego i około 10 cm w przypadku poziomu
sandru grotnicko-lućmierskiego. Warto podkreślić, iż w miarę opróżniania się
obu zbiorników różnica między ich gradientami opadania wzrasta (przy stanach
średnich jest ona trzykrotna, przy minimalnych – sześciokrotna). Teoretycznie,
najkrótszy czas opadania zwierciadła wody od stanu maksymalnego do minimalnego jest w przypadku piezometru Swoboda – 2,5-krotnie krótszy od analogicznego czasu uzyskanego dla piezometru Ciosny (odpowiednio: 19 i 44 tygodnie).
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Ryc. 6. Siedmiodniowe zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych (±dH7) w funkcji stanu
początkowego (Hp)
A, B – spadki zwierciadła, C, D – wzniosy zwierciadła
SpadekMaks – maksymalny spadek zwierciadła, WzniosMaks – maksymalny wznios zwierciadła, równania dotyczą obwiedni maksymalnych spadków i wzniosów
Fig. 6. Seven-day changes in groundwater level (±dH7) as a function of initial groundwater level (Hp)
A, B – decrease in groundwater level, C, D – increase in groundwater level
SpadekMaks – maximum decrease in groundwater level, WzniosMaks – maximum increase in groundwater level, equations indicated maximum decrease and increase envelope

Rys. 7. Krzywe opadania i wzniosu zwierciadła wód podziemnych (H)
A – krzywe opadania, B – krzywe wzniosu
Fig. 7. Decrease and increase curves of groundwater level (H)
A – decrease curves, B – increase curves
tygodnie – weeks, gr – recession gradient at mean groundwater level

Zbiornik wód podziemnych obserwowany w Swobodzie (odkryty, naglinowy)
jest więc zdecydowanie mniej zasobny niż zbiornik sandrowy, choć ich parametry filtracyjne są podobne.
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Obwiednie, ilustrujące zależności między wydatkiem początkowym źródeł
i ich 14-dniowymi wzrostami, prezentują się nieco inaczej (ryc. 4C, D). W przypadku wypływu Ciosny, krzywa obwiedni ma postać zbliżoną do omawianych
wyżej – wraz ze wzrostem wydajności początkowej (Qp), zwiększa się 14-dniowy
przyrost tej wydajności (dQ14). W przypadku źródła Rosanów kierunek tej zależności jest wyraźnie inny – wzrost Qp powoduje coraz mniejsze przyrosty wydajności. Wynikiem tego są różne postaci krzywych maksymalnego wzrostu (ryc.
5B). Kształt tych funkcji jasno dowodzi, że zbiornik źródła Ciosny napełnia się
coraz szybciej, natomiast tempo alimentacji zbiornika Rosanów wyraźnie maleje
wraz ze wzrostem gromadzonych w nim zasobów. Warto też podkreślić, że przy
wydajności obu źródeł na poziomie średniej wieloletniej, maksymalny wzrost
14-dniowy w Rosanowie będzie stanowił 23% tej przeciętnej, a w przypadku wypływu Ciosny – aż 44%. Fakty te dowodzą, że zbiornik wód podziemnych zasilający źródło Ciosny jest znacznie mniejszy, lepiej zdrenowany i łatwiej alimentowany od zlewni podziemnej źródliska Rosanów. W ciągu miesiąca wydajność
źródła Ciosny może wzrosnąć prawie dwukrotnie – od 20 do 40 dm3∙s–1 (ryc. 5B).
Gromadzone w nim zasoby są też zdecydowanie mniejsze, a tempo ich odnawiania – szybsze.
Zależność maksymalnego tygodniowego wzniosu zwierciadła wód podziemnych od stanu początkowego prezentuje ryc. 6C, D. Kierunek i kształt obu
zależności jest taki sam – maksymalne tygodniowe wzniosy zwierciadła zmniejszają się nieliniowo, wraz ze wzrostem napełnienia obu zbiorników wód podziemnych. Im wyżej położone zwierciadło wód podziemnych, tym mniejszy będzie jego dalszy wzrost.
Krzywe maksymalnego wzniosu zwierciadła (ryc. 7B) wskazują, że poziom
wierzchówkowy szybciej reaguje na zasilanie. Przy jego małym wypełnieniu
możliwe są 7-dniowe wzrosty maksymalne, dochodzące do 80 cm. Przy stanach
przeciętnych nadal możliwe są wzniosy stosunkowo szybkie, nawet rzędu 60 cm.
Inaczej reaguje zbiornik sandrowy. Przy niskich stanach wód podziemnych możliwe są tygodniowe wzrosty nawet o 50 cm. Jednak przy przeciętnym wypełnieniu maksymalny wzrost stanu wody będzie już niewielki – tylko około 6 cm.
Najkrótszy „czas przejścia” od stanu minimalnego do maksymalnego w przypadku piezometru w Swobodzie będzie równy 8 tygodni, w przypadku zaś piezometru w Ciosnach – aż 34 tygodnie. Zbiornik naglinowy, ujmowany w Swobodzie, jest więc poziomem o małej objętości i zasobności oraz dużo szybciej reaguje
na impulsy alimentacyjne niż zbiornik sandru grotnicko-lućmierskiego.
Uwagi końcowe
W ostatnich latach hydrolodzy i hydrogeolodzy coraz więcej uwagi poświęcają
badaniu stanów ekstremalnych różnych zjawisk i procesów związanych z obiegiem wody. Dostrzeżono bowiem, że stany takie, choć występują stosunkowo
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rzadko, są bardzo uciążliwe i przynoszą wymierne szkody gospodarcze. Zauważmy, iż w przypadku zasobów wodnych, w tym zasobów płytkich wód podziemnych, równie szkodliwy jest ich nadmiar, jak i niedobór. Pierwszy może
prowadzić do podtopienia terenu, a w konsekwencji do zespołu zjawisk i efektów charakterem zbliżonych do powodzi. Drugi przynosi suszę hydrologiczną,
ze wszelkimi jej konsekwencjami dla środowiska i gospodarki.
Dynamika zmian zasobów wód podziemnych, w relacji do dynamiki zasobów wodnych innych ogniw obiegu wody, jest jednak wyraźnie mniejsza.
Z punktu widzenia gospodarki wodnej jest to niewątpliwie ich zaletą, gdyż zasoby te są odporne na krótkotrwałe zmiany pogodowe, a nawet klimatyczne.
Z drugiej jednak strony, ich duża bezwładność powoduje, że stany ekstremalne
są tu trudno odwracalne. Każda anomalia trwa stosunkowo długo, a powrót do
stanu normalnego wymaga często kolejnych zjawisk ekstremalnych, np. aby
przezwyciężyć głęboką niżówkę wód podziemnych, potrzebna jest bardzo
„śnieżna” zima, a podtopiona dolina rzeczna najszybciej wróci do stanu normalnego w warunkach głębokiej niżówki w rzece.
W tym kontekście, przedstawione powyżej wnioski, choć bardzo szczegółowe, mogą być użyteczne przy modelowaniu zjawisk ekstremalnych w wodach
podziemnych, przewidywaniu skrajnie niekorzystnych sekwencji zdarzeń i budowaniu scenariuszy najbardziej pożądanych „ścieżek” wyjścia z sytuacji ekstremalnej.
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Maximum recession and progression of groundwater level
and large spring discharge curves
Identifying the rate of increase and decrease of groundwater level and progression and
recession of large spring discharge were the aim of the article. Studies were conducted
on the Research Basin of the Department of Hydrology and Water Management of the
University of Lodz (fig. 1). There were two piezometers draining sandy and over-clay
aquifers monitored (fig. 2). They had different rate of groundwater level changing.
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Decrease of groundwater table of an over-clay aquifer might be 2,5 times faster than
a sandy aquifer – increase might be even 4 times faster (fig. 7). The over-clay aquifer has
smaller groundwater renewable resources than the sandy aquifer despite similar filtration parameters.
Both large springs monitored drained sandy aquifers (fig. 3). The rate of recession
of the discharge was similar – in 2 weeks, they were able to diminish the discharge by
about 25%. Important differences occurred in the progression of discharge (aquifers had
various maximum progression curves – fig. 6). The aquifer drained by the Ciosny large
spring is smaller, better drained and easier supplied than the aquifer drained by the
Rosanow large spring.
Key words: groundwater, springs, resource dynamic.
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Zarys treści: Badaniami objęto zlewnię górnej Wołosatki w Bieszczadach Wysokich.
Oznaczono zawartość makrojonów i związków biogennych w wypływach wód podziemnych. Dokonano charakterystyki statystycznej składu chemicznego wód źródeł
i młak. Stwierdzono zróżnicowanie cech fizyczno-chemicznych wód, które nie wykazuje
prostych prawidłowości przestrzennych. O składzie chemicznym wód decydował szereg
czynników – m.in. litologia, lokalny typ krążenia wód, wysokość bezwzględna, zbiorowisko roślinne a także grupa czynników związana z warunkami hydrometeorologicznymi w czasie prowadzonych badań.
Słowa kluczowe: krenologia, chemizm wód, Bieszczady, Wołosatka, źródło, młaka.

Problematyka krenologiczna i hydrologiczna obszaru polskich Bieszczadów jest
stosunkowo rzadko podejmowana w literaturze. Dotyczy to zwłaszcza tematyki
hydrochemicznej. Właściwie jedyne szczegółowe opracowanie hydrograficzne,
które zostało sporządzone dla potrzeb planu ochrony Bieszczadzkiego Parku
Narodowego (Łajczak 1996), nie zostało opublikowane. Prace podjęte w 2007 r.
w Bieszczadzkim Parku Narodowym, w zlewni Górnej Wołosatki, zmierzają stopniowo do stworzenia pełniejszej charakterystyki hydrologicznej Bieszczadów.
Opublikowane do tej pory wyniki badań obejmują ogólną charakterystykę krenologiczną zlewni (Rzonca i in. 2008) oraz identyfikację uwarunkowań rozwoju
sieci hydrograficznej (Siwek i in. 2009). Celem niniejszego opracowania jest scha-
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rakteryzowanie składu chemicznego wód źródeł i młak w zlewni Górnej Wołosatki oraz dyskusja głównych czynników decydujących o jego zróżnicowaniu.
Obszar badań
Potok Wołosaty (zwany w górnym biegu Wołosatką) jest lewobrzeżnym dopływem Sanu i ma swe źródła na północnym stoku Tarnicy, w Bieszczadzkim Parku
Narodowym. Badaniami objęto górny fragment zlewni potoku, o łącznej powierzchni 9,5 km2. W obszarze badań znalazły się: zlewnia górnej Wołosatki po
profil powyżej ujścia potoku Zgniłego oraz zlewnia potoku Czystego, który odwadnia południowe stoki masywu Tarnicy (ryc. 1).

Ryc. 1. Obszar badań
1 – cieki, 2 – działy wodne, 3 – granica państwowa, 4 – główne szczyty, 5 – młaki, 6 – źródła
Fig. 1. The study area
1 – streams, 2 – water divides, 3 – state border, 4 – main summits, 5 – swamps, 6 – springs
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Podłoże geologiczne badanych zlewni stanowią oligoceńskie utwory fliszowe płaszczowiny śląskiej, w których największy udział mają warstwy krośnieńskie zbudowane z gruboławicowych piaskowców otryckich i drobnorytmicznego
fliszu z wkładkami czarnych łupków. Warstwy krośnieńskie poprzecinane są
uskokami, z których na największą uwagę zasługuje uskok Halicza o zrzucie
około 1000 m (Tokarski 1975, Haczewski i in. 2007). Warstwy krośnieńskie charakteryzują się niskim współczynnikiem filtracji, rzędu 1,4×10–6–2,4×10–7 m⋅s–1
(Chowaniec i in. 1983), z czym związane są słaba retencja, szybkie krążenie wód
w zlewni w okresach wilgotnych oraz głębokie niżówki w okresach suchych
(Rzonca i in. 2008).
Jednostkowy odpływ powierzchniowy ze zlewni górnej Wołosatki, zamkniętej w miejscu ujścia Potoku Zgniłego, wynosi w okresie niżówkowym 3,64
dm3⋅s–1⋅km–2, jakkolwiek odpływ jednostkowy z poszczególnych zlewni elementarnych może być silnie zróżnicowany (od 1,8 do 9,8 dm3⋅s–1⋅km–2) (Siwek i in.
2009). Według Łajczaka (1996), średni wieloletni odpływ jednostkowy liczony dla
całego Bieszczadzkiego Parku Narodowego wynosi od 25 do 40 dm3⋅s–1⋅km–2,
a największy odpływ jednostkowy charakterystyczny jest dla okresu roztopów
w wysoko położonych zlewniach w południowo-wschodniej części Bieszczadów.
Metoda
Badania terenowe przeprowadzono we wrześniu i październiku 2007 r. W czasie
prac pobierano próbki wód reprezentujących wypływy wód podziemnych – 49
próbek ze źródeł i wycieków oraz 30 z młak, zespołów młak, wysięków i źródlisk. W terenie mierzono podstawowe cechy fizyczno-chemiczne wód (temperatura, odczyn, przewodność elektrolityczna właściwą), a także wydajność wypływu. Warunki hydrometeorologiczne w okresie badań były zmienne; większość
prac przeprowadzono w warunkach wysokiego nawilżenia zlewni (zob. Rzonca
i in. 2008).
W niniejszym opracowaniu skład chemiczny wód został scharakteryzowany
oddzielnie dla dwóch typów obiektów. Po zgeneralizowaniu, typ pierwszy (nazwany „źródła”) stanowiły skoncentrowane punktowo lub linijnie wypływy wód
podziemnych (źródła, źródliska, wycieki). Drugi z typów („młaki”) obejmował
obiekty o charakterze powierzchniowym (np. młaki, zespoły młak, wysięki oraz
źródliska), w których istotny był udział młak.
Etap prac laboratoryjnych obejmował oznaczenia stężeń jonów: Ca2+, Mg2+,
+
K , Na+, HCO3–, SO42– oraz NO3–, przy użyciu chromatografu jonowego ICS-2000
firmy Dionex, z kolumnami analitycznymi AS18 (4 mm) oraz CS16 (5 mm).
Zróżnicowanie składu chemicznego wód zostało scharakteryzowane za
pomocą miar pozycyjnych, czyli zgodnie z postulatami Reimanna i Filizmosera
(2000). Wewnętrzną zmienność cech fizyczno-chemicznych, w zbiorach reprezen-
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tujących wydzielone typy, oceniano na podstawie względnego rozstępu kwantylowego, obliczanego wg wzoru:
RQ 90 −10 =

k 90 − k 10
2k 50

gdzie: k – kwantyl.
Istotność różnic składu chemicznego wód źródeł i młak oceniano na podstawie nieparametrycznego testu median, przyjmując poziom istotności α ≤ 0,05.
Skład chemiczny wód
Badane wody charakteryzowały się mineralizacją ogólną w zakresie od 31 do
315 mg⋅dm–3 (średnia 150,4 mg⋅dm–3) oraz obojętnym lub lekko zasadowym odczynem od 6,84 do 8,18. Według kryteriów klasyfikacji Szczukariewa-Prikłońskiego, były to wody trzyjonowe HCO3–Ca–Mg (47 przypadków) lub
czterojonowe HCO3–SO4–Ca–Mg (20 przypadków). W dwunastu przypadkach
stwierdzono wody HCO3–Ca lub HCO3–SO4–Ca (tab. 1).
Tab. 1. Skład chemiczny wód źródeł i młak w zlewni górnej Wołosatki
Tab. 1. Chemical composition of spring and swamp water in the catchment of the upper Wolosatka Stream

Minimum

Ca2+

Mg2+

Na+

K+

HCO3–

SO42–

Cl–

NO3–

pH

SC
46

5,49

1,18

0,79

0,24

15,67

2,08

0,21

0,16

6,84

k10

14,52

2,45

1,12

0,41

39,87

8,80

0,25

0,59

7,10

97

Mediana

26,35

5,51

1,53

0,66

89,13

14,72

0,37

1,82

7,70

170

k90

37,48

9,18

2,70

0,92

142,66

19,83

0,54

3,48

7,99

234

Maksimum

56,05

13,76

4,46

1,92

241,39

24,06

1,40

5,25

8,18

322

N = 79

Nie stwierdzono istotnych różnic w składzie jonowym wód źródeł i młak.
Na ogół młaki charakteryzowały się nieco niższą niż źródła mineralizacją ogólną
i stężeniem makroelementów. Prawidłowość ta szczególnie wyraźnie odnosiła się
do jonu wapniowego i wodorowęglanowego. Z kolei wody młak charakteryzowały się nieznacznie wyższym stężeniem siarczanów niż wody źródeł (tab. 2, 3).
Tab. 2. Skład chemiczny wód źródlanych
Tab. 2. Chemical composition of spring water
Ca2+

Mg2+

Na+

K+

HCO3–

SO42–

Cl–

NO3–

pH

SC

9,23

1,55

0,79

0,28

25,17

2,08

0,21

0,24

6,84

68

k10

15,67

2,45

1,13

0,39

42,32

8,91

0,24

1,04

7,14

104

Mediana

27,87

5,33

1,69

0,62

88,61

15,04

0,36

2,19

7,74

174

k90

39,99

10,64

3,11

0,97

153,90

19,88

0,56

3,50

8,00

248

Maksimum 56,05

13,76

4,46

1,92

241,39

24,06

1,40

5,25

8,18

322

Minimum

N = 49
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Tab. 3. Skład chemiczny wód w młakach
Tab. 3. Chemical composition of swamp water

Minimum

Ca2+

Mg2+

Na+

K+

HCO3–

SO42–

Cl–

NO3–

pH

SC

5,49

1,18

0,91

0,24

15,67

6,87

0,22

0,16

6,96

46

k10

10,66

2,58

1,12

0,44

36,60

8,49

0,31

0,24

7,08

82

Mediana

26,05

5,73

1,51

0,70

89,87

13,97

0,37

1,57

7,67

168

k90

35,16

8,33

2,38

0,90

128,84

19,52

0,49

3,47

7,99

222

Maksimum

39,53

10,22

3,61

1,18

173,24

21,43

0,65

4,23

8,17

250

N = 30

Cechą odróżniającą źródła od młak była wyraźnie mniejsza zmienność składu chemicznego wód w obrębie wydzielonego typu. W źródłach największą
zmienność stwierdzono w odniesieniu do jonu magnezowego. Stosunkowo mało
zmienne było natomiast stężenie wapnia i siarczanów. Jon magnezowy charakteryzował się dużą zmiennością stężeń również w wodach młak, jakkolwiek najbardziej zmiennym jonem były w nich azotany (tab. 4).
Tab. 4. Względny rozstęp kwantylowy (RQ90-10) stężeń jonów w wodach źródeł i młak
Tab. 4. Relative quantile range (RQ90-10) of ion concentration in spring and swamp water

Źródła
Springs
Młaki
Swamps

Ca2+

Mg2+

Na+

K+

HCO3–

SO42–

Cl–

NO3–

pH*

SC

0,44

0,77

0,59

0,47

0,63

0,36

0,43

0,56

0,06

0,41

0,47

0,50

0,42

0,33

0,51

0,39

0,24

1,03

0,06

0,42

Zróżnicowanie przestrzenne
Mimo względnie jednolitej budowy geologicznej i niewielkiej powierzchni zlewni,
stwierdzono w niej duże zróżnicowanie przestrzenne cech fizyczno-chemicznych
wód. Zróżnicowanie to nie wykazuje jednak prostych prawidłowości. Na ogół
źródła w najwyższych częściach zlewni charakteryzowały się niższą mineralizacją ogólną wód niż wypływy niżej położone. Warto jednak zaznaczyć, że nie
stwierdzono istotnej zależności statystycznej między wysokością bezwzględną
a mineralizacją ogólną wód, ponieważ pojedyncze źródła z wodami o niższej
mineralizacji występowały również w dolnych częściach zlewni. Pewną odrębnością hydrochemiczną charakteryzowały się zlewnie odwadniające wschodnią
część badanego obszaru (stoki Kopy Bukowskiej, Halicza i Rozsypańca).
W wypływach w tej części zlewni stwierdzano najwyższe udziały jonu siarczanowego w sumie anionów (ryc. 2).
Badane wody charakteryzowały się niską zawartością jonu azotanowego
(od 0,16 do 5,25 mg⋅dm–3). Najniższe stężenia azotanów stwierdzano w wypływach
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Ryc. 2. Średni skład chemiczny wód źródlanych w zlewniach cząstkowych potoku Wołosatka
Fig. 2. The average chemical composition of spring water in the subcatchements of the Wołosatka Stream

położonych w masywie Tarnicy, a więc w obszarze zbudowanym głównie z gruboławicowych piaskowców otryckich. We wschodniej części zlewni Wołosatki,
zbudowanej przede wszystkim z drobnorytmicznego fliszu, stężenie azotanów
w wodach źródeł i młak było na ogół wyższe niż w części zachodniej (ryc. 3).
Różnice w zawartości azotanów nie muszą być jednak bezpośrednio związane
z samą litologią. W związku z dominującym upadem warstw skalnych w kierunku NE wschodnia część zlewni stanowi potencjalny obszar alimentacji wód dla
obszarów położonych poza jej granicami. Z kolei wypływy wód podziemnych
w tej części zlewni zasilane są w znacznej mierze płytko krążącymi wodami, które w związku z wymywaniem produktów mineralizacji substancji organicznych
zawartych w glebie zawierają też więcej azotanów.
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Ryc. 3. Stężenie azotanów w wodach źródeł i młak w zlewni górnej Wołosatki
Fig. 3. Nitrate concentration in spring and swamp water in the catchment of the upper Wołosatka Stream

Wnioski
Wody źródeł i młak zlewni górnej Wołosatki charakteryzują się niewielką mineralizacją ogólną, wynoszącą od 31 do 315 mg⋅dm–3 i obojętnym odczynem. Najczęściej są trzyjonowe (HCO3–Ca–Mg) lub czterojonowe, gdzie czwartym składnikiem jest jon siarczanowy. Niska mineralizacja, obojętny odczyn wód oraz prosty typ hydrochemiczny wskazują na płytkie zasilanie i krótki czas krążenia wód
infiltracyjnych.
Najmniej zróżnicowane pod względem składu chemicznego były wody
źródeł zasilanych z warstw krośnieńskich. W porównaniu z innymi jonami, sze-
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roki zakres stężeń stwierdzono w odniesieniu do jonu magnezowego i azotanowego – zwłaszcza w młakach. Fakt ten należy wiązać ze sposobem zasilania
młak. Są one alimentowane zarówno wodami podziemnymi, pochodzącymi
z nieco głębszego, szczelinowego systemu krążenia, jak i bardzo płytkimi, słabo
zmineralizowanymi wodami spływu śródpokrywowego, zachodzącego
w okresach wilgotnych. Zróżnicowanie składu chemicznego wód w obrębie
zlewni nie wykazuje prostych zależności. Wydaje się, że wyjaśnienie przyczyn
zróżnicowania składu chemicznego badanych wód należy szukać we współoddziaływaniu ze sobą szeregu czynników, do których należą m.in. litologia, orientacja biegu warstw, decydująca o lokalnym typie krążenia wód, wysokość bezwzględna, zbiorowiska roślinne, a także grupa czynników związana z warunkami hydrometeorologicznymi w czasie prowadzonych badań.
Badane źródła zawierały niewielkie ilości jonów azotanowych (0,16–5,25
mg⋅dm–3). Na obszarze zlewni nie ma istotnych ognisk zanieczyszczeń wód podziemnych. Teoretycznie, ewentualna dostawa azotanów związanych z antropopresją mogłaby pochodzić z zanieczyszczonych opadów atmosferycznych. Wydaje się jednak, iż zróżnicowanie przestrzenne zawartości azotanów związane
jest raczej z różnym udziałem wód spływu śródpokrywowego w zasilaniu poszczególnych wypływów. Czynnik ten mógł istotnie wpłynąć na uzyskane wyniki, ponieważ warunki hydrometeorologiczne w czasie badań terenowych prowadzonych w poszczególnych fragmentach zlewni były różne. Dodatkowo, podwyższone stężenia azotanów w młakach mogą być związane także z procesami
mineralizacji substancji organicznych w obrębie samego wypływu.
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Chemical composition of spring and swamp water
in the catchment of the upper Wołosatka Stream
(the High Bieszczady Mts)
This extensive research project concerns groundwater chemical composition in the upper
Wołosatka catchment (fig. 1). The study area is situated in the Outer Carpathian Mountains and built of flysch rocks of the Krosno beds of the Silesian nape. In the collected
samples of spring and swamp water, concentration of main ion was determined (tab. 1–3) as
well as the variability of chemical composition (tab. 4). Spatial variability was illustrated
on map (fig. 2, 3). The factors controlling spatial variability are complex and difficult to
identify. They are not simply related to bedrock or elevation. Probably, a more important
role play sophisticated systems of water circulation. The study area, located within the
Bieszczadzki National Park, is hardly affected by any kind of pollution. The concentration of nitrates is low (fig. 3). The variability of nitrate concentration might be related
to different water circulation depths – specially supplying some of the estuaries with
through flow water.
Key words: spring, swamp, the Bieszczady Mts., the Wołosatka Stream, hydrochemistry.
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Zarys treści: Celem pracy było określenie znaczenia wypływów wód podziemnych
w kształtowaniu się przepływu nizinnej rzeki Gryżynki oraz oszacowanie udziału wód
pochodzących z tych wypływów w jej zasilaniu. Na podstawie pomiarów hydrometrycznych natężenia przepływu w Gryżynce i pomiarów wydajności wybranych stref
wypływu wody podziemnej oceniono, że udział wód źródlanych w odpływie całkowitym wynosi około 33%. Stwierdzono również, że wypływy wód podziemnych, które
charakteryzują się współczynnikiem zmienności w granicach 1,3–1,8, w dużym stopniu
decydują o małej dynamice przepływów w rzece.
Słowa kluczowe: wypływy wód podziemnych, zasilanie podziemne rzek, Wysoczyzna
Lubuska.

Cieki stałe zasilane są przez spływ powierzchniowy oraz odpływ podziemny.
Zasilanie powierzchniowe jest nieregularne i występuje głównie po opadach
deszczu i roztopach natomiast zasilanie podziemne jest zwykle stabilne. Składowymi odpływu podziemnego są bezpośredni drenaż korytowy oraz woda pochodząca z wypływów wód podziemnych, m.in. ze źródeł i wycieków. Dostawa
wód do rzek za pośrednictwem wypływów wód podziemnych bywa pomijana.
W rzeczywistości woda pochodząca z wypływów wód podziemnych często stanowi blisko połowę wód dostarczanych do rzeki (Janiec, Michalczyk 1988, Michalczyk 2001, Tomalski, Tomaszewski 2007), a w dłuższych okresach bezdeszczowych wypływy nawet w około 90% są źródłem wody w rzece (Janiec, Michalczyk 1988). Należy również zwrócić uwagę, że na obszarze Niżu Polskiego, obok
skoncentrowanej formy wypływu wody podziemnej, czyli źródeł, bardzo często
spotykany jest wypływ wody w formie nieskoncentrowanej (głównie wycieki).
W zlewni Gryżynki, znajdującej się na Wysoczyźnie Lubuskiej, wycieki stanowią
aż 57% (Szczucińska 2008). Wydajność wycieków jest często większa niż poje-
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dynczych źródeł i dlatego nie powinny być pomijane w rozważaniach hydrologicznych – mogą dostarczać znacznych ilości wód do rzek.
Rzeki Wysoczyzny Lubuskiej są nawet w około 80% zasilane wodami podziemnymi (Choiński 1981). Powoduje to, że charakteryzują się one bardzo wyrównanymi przepływami. Jednocześnie obszar ten znany jest z powszechnego
występowania wypływów wód podziemnych w rynnach polodowcowych
(Szczucińska 2006, Szczucińska, Marciniak 2008). Nie analizowano jednak dotąd,
jaki jest udział wód z tych wypływów w odpływie rzecznym. Celem pracy jest
próba określenia oddziaływania wypływów wód podziemnych na reżim Gryżynki oraz oszacowanie udziału wód pochodzących z tych wypływów w jej zasilaniu.
Obszar badań
Badania przeprowadzono w zlewni rzeki Gryżynki (ryc. 1), znajdującej się na
Wysoczyźnie Lubuskiej. Gryżynka odwadnia Rynnę Gryżyńsko-Grabińską
i uchodzi do Odry na 262,9. km jej biegu. Rynna ta jest wcięta w powierzchnię
sandru na głębokość do 30 m, nacinając zwierciadło wód podziemnych, z czym
związane są liczne naturalne wypływy wód podziemnych. Zlewnia Gryżynki ma
powierzchnię 77,5 km2, a w jej zasięgu zarejestrowano 354 punkty wypływu wód
podziemnych w 70 grupach. Daje to wskaźnik krenologiczny równy 4,6 wypływów na 1 km2 (Szczucińska 2008). Wypływy te należą do warstwowych i odwadniają piaski i żwiry sandru Ołoboku. Na obszarze tym panują bardzo korzystne warunki do infiltracji wody. Współczynnik infiltracji w obszarze zasilania
wypływów (zlewni) wynosi 5·10–4∙m·s–1. Obszar zlewni w blisko 80% pokrywają
lasy.
Metody badań
Pomiary natężenia przepływu w Gryżynce wykonywano systematycznie raz
w miesiącu przez trzy kolejne lata hydrologiczne (od listopada 2004 do października 2007). Do pomiaru wykorzystywano młynek hydrometryczny typu Hega-1.
Równocześnie mierzono stan wody wykorzystując łaty wodowskazowe. Badania
te prowadzono w górnym, środkowym i dolnym biegu Gryżynki. Do poniższych
analiz wybrano tylko jeden przekrój hydrometryczny, znajdujący się na 4,38. km
długości rzeki i zamykający jej górny odcinek zasilany ze zlewni o powierzchni
18 km2 (ryc. 1). W celu oszacowania wielkości zasilania z wypływów wód podziemnych pomierzono wydajności czterech grup wypływów (ryc. 1). Pomiary
wykonano raz w miesiącu, w roku hydrologicznym 2007. Wydajność grup wypływów nr 1 i 3 mierzono młynkiem hydrometrycznym, a grup wypływów nr 2 i 4 –
metodą objętościową. W pozostałych wypływach wydajność mierzono metodą
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Ryc. 1. Lokalizacja obszaru badań, grup wypływów wody podziemnej oraz punktu pomiaru przepływu rzecznego w zlewni Gryżynki
Fig. 1. Study area with marked groundwater outflow groups and site of river discharge measurements

objętościową lub została ona oszacowana. Badania te przeprowadzono jednorazowo, po okresie bezopadowym w kwietniu 2006.
Do obliczeń udziału wypływów wód podziemnych w strukturze odpływu
Gryżynki użyto danych z 30 grup wypływów. Odpływy z grup nr 3 i 4, znajdujące się poza badanym fragmentem zlewni, również zostały przedstawione, w celu
ukazania charakteru dynamiki wydajności.
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Wyniki

Przepływy Gryżynki
Wykonane pomiary hydrometryczne w górnym biegu Gryżynki wykazały, że
rzeka na tym odcinku charakteryzuje się wyrównanymi przepływami i stanami
wody (ryc. 2). Maksymalny zmierzony przepływ, w trzyletnim okresie obserwacji, wyniósł 0,31 m3⋅s–1 natomiast minimalny – 0,18 m3⋅s–1, przy średniej z okresu
badań równej 0,25 m3⋅s–1. Przepływy w Gryżynce charakteryzują się niewielką
zmiennością, która w okresie badań wyniosła 1,7 (Qmax/Qmin). W półroczu zimowym odpływa 48,8% wody, a w półroczu letnim – 51,2%. Na odcinku od źródła
rzeki do przekroju hydrometrycznego przyrost przepływu wynosi średnio
0,06 m3⋅s–1·km–1.
Wydajność wypływów wód podziemnych
Wydajności monitorowanych grup wypływów wód podziemnych były bardzo
zróżnicowane, od kilku dziesiątych (grupa 4) do kilkudziesięciu decymetrów
sześciennych na sekundę (grupa 1) (tab. 1). Zmiany wydajności wypływów podczas
badanego okresu były niewielkie (ryc. 3). Również udział obu półroczy
w odpływie rocznym był we wszystkich grupach podobny (ryc. 4). Grupy wypływów nr 1, 2 i 4 cechowała niewielka przewaga odpływu w półroczu chłodnym,
odpowiednio: 55,3, 50,2 i 50,8%. Jedynie w grupie wypływów nr 3 zaznacza się
przewaga odpływu w półroczu ciepłym nad odpływem w półroczu chłodnym
(o 5,8%). Przeciętnie, w półroczu chłodnym odpływa 50,9% wody, w ciepłym zaś
– 49,1%. Zmienności wydajności badanych grup wypływów, obliczone na podstawie wzoru Mailleta, były bardzo niskie i mieściły się w przedziale od 1,3 do
1,8. Na tej podstawie zaklasyfikowano je do wypływów stałych (Pazdro 1983).
Dla pozostałych 28 grup wypływów położonych w badanej części zlewni pomierzono wydajność jednorazowo. Uzyskane wyniki z czterech powyższych grup
wypływów wskazują, że zarówno grupy o małej wydajności, jak i o relatywnie
Tab. 1. Maksymalne, średnie oraz minimalne wydajności badanych grup wypływów wody podziemnej w roku hydrologicznym 2007
Tab. 1. Maximum, minimum and average water discharge of the monitored groundwater outflow
groups in hydrological year 2007
Grupa wypływu wody podziemnej
Groundwater outflow group

Qmax
Qśr
Qmin

[dm3⋅s–1]

1

2

3

4

56,0

8,5

17,5

0,69

45,1

5,9

12,8

0,61

35,4

4,9

9,8

0,55

Ryc. 2. Zmiany natężenia przepływu w górnym biegu rzeki Gryżynki na tle stanów wód w latach hydrologicznych 2005, 2006 i 2007
Fig. 2. Changes in river water discharge and water levels in the upper course of the Gryżynka River in hydrological years 2005, 2006 and 2007
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Ryc. 3. Dynamika wydajności badanych grup wypływu wody podziemnej w 2007 r.
Fig. 3. Groundwater discharge from monitored groundwater outflow groups in 2007

Ryc. 4. Udział odpływu w poszczególnych półroczach 2007 r. w badanych grupach wypływów
Fig. 4. Contribution of total groundwater discharge of the study groups of outflows in the two half-year periods of 2007

dużej, cechują się niewielką jej zmiennością. Charakter terenu i warunki hydrogeologiczne w zlewni są bardzo podobne, więc nawet pojedyncze pomiary można uznać za wiarygodne źródło informacji o orientacyjnej wielkości odpływu.
Zmierzone wielkości odpływu mieściły się w zakresie od 0,01 do 20 dm3⋅s–1. Suma odpływu ze wszystkich grup wypływów wraz z monitorowanymi grupami
1 i 2 wyniosła około 0,08 m3⋅s–1.
Dyskusja
W górnym fragmencie Gryżynki zarówno natężenie przepływu, jak i stany wody,
cechowały się niewielką zmiennością. Może to wskazywać na znaczący udział
zasilania rzeki wodami podziemnymi. Jednocześnie wysoki wskaźnik krenologiczny w badanej zlewni wskazuje, że wypływy wód podziemnych stanowią
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ważny element hydrologiczny tego obszaru. Porównanie odpływu ze wszystkich
badanych wypływów wód podziemnych i średniego przepływu w rzece Gryżynce wskazuje, że około 33% odpływu rzecznego pochodzi bezpośrednio z wypływów wód podziemnych.
W literaturze niewiele jest danych na temat udziału zasilania odpływu
rzecznego przez wypływy wód podziemnych. Istniejące dane wskazują na podobny, bądź nawet nieco większy, udział wód wypływów. Na przykład w odpływie rzek Dzierżąznej i Ciosenki, znajdujących się w województwie łódzkim,
wody wypływów stanowią, odpowiednio, 39% (Tomalski, Tomaszewski 2007)
i 56% (Walisch 2007). Na Wyżynie Lubelskiej i Roztoczu średni udział wód źródlanych w odpływie całkowitym oceniany jest na około 38% (Michalczyk, 2001).
Również wartość źródlanych odpływów jednostkowych jest podobna i wynosi
około 3,5 dm3·s–1·km–2 w zlewni Ciosenki (Walisch 2007) i na Roztoczu (Michalczyk 2001). W zlewni Gryżynki wartość ta jest nieznacznie wyższa i wynosi
4,4 dm3·s–1·km–2.
Podsumowanie
Przeprowadzone badania wskazują, że Gryżynka, obok bezpośredniego drenażu
korytowego, zasilana jest w około jednej trzeciej wodami pochodzącymi z wypływów wód podziemnych, przy czym dużą rolę odgrywają tu wycieki. Wypływy zasilające Gryżynkę charakteryzują się dużą stałością wydajności i tym samym decydują o regularności jej przepływu w ciągu roku.
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Contribution of groundwater outflows to the discharge
of the Gryżynka River (Lubuska Upland)
The goal of this paper was to determine the significance of groundwater outflows to the
dynamics of the lowland Gryżynka River and to assess the contribution of waters from
groundwater outflows to total river discharge. The study area is located within Lubuska
Upland (fig. 1). Based on hydrometric measurements of the river discharge (fig. 2) and
on selected groundwater outflow groups (fig. 3, 4, tab. 1), it is estimated that the latter
are responsible for about 33% of the total river discharge. It is also estimated that
groundwater outflows, with their changeability index ranging from 1.3 to 1.8, are an
important part of the hydrological system of the Gryżynka River and responsible for the
stability of river discharges.
Key words: groundwater outflows, contribution of groundwater to river discharge,
Lubuska Upland.

Hydrologiczne i hydrochemiczne cechy wody
źródeł na obszarach młodoglacjalnych1
Joanna Fac-Beneda
Uniwersytet Gdański, Katedra Hydrologii, ul. Dmowskiego 16a, 80-264 Gdańsk
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Zarys treści: Głównym celem pracy była rejestracja oraz określenie podstawowych parametrów fizyczno-chemicznych wód wybranych źródeł na Pojezierzu i Pobrzeżu Kaszubskim. Comiesięcznym monitoringiem objęto sześć źródeł, w tym dwa w całym roku
hydrologicznym 2008, cztery zaś w półroczu letnim. Zebrany materiał posłużył do
określenia cech hydrologicznych i hydrochemicznych wody wypływów. Badane źródła
wykazywały w trakcie monitorowania zmienność w czasie (ryc. 2). Hydrochemiczny typ
wszystkich wypływów jest wodorowęglanowo-wapniowy. Wystąpiło duże stężenie
fosforanów (tab. 1), co wskazuje na słabą izolację wód podziemnych i dopływ do nich
ścieków bytowo-gospodarczych.
Słowa kluczowe: krenologia, hydrochemia, obszary młodoglacjalne, Niż Polski.

Wody podziemne, ze względu na odizolowanie od powierzchni terenu przez
mniej lub bardziej miąższą warstwę pokrywy glebowej, utwory zwietrzelinowe
i skały, są lepiej od wód powierzchniowych chronione przed zanieczyszczeniami
pochodzącymi z atmosfery i powierzchni ziemi. Mimo to notowane są coraz częściej przypadki skażenia, zanieczyszczenia, a nawet zatrucia wód podziemnych.
Określenie cech hydrochemicznych wody wypływającej na powierzchnię terenu
w sposób naturalny może być informacją służącą do rozpoznania jakości wód
podziemnych. Wypływy wód podziemnych spełniają ponadto istotną rolę
w obiegu wody, są to zatem obiekty hydrograficzne, których badań należy się
podjąć, szczególnie w świetle doświadczeń zebranych w trakcie realizacji nowej
edycji mapy hydrograficznej w skali 1:50000.

1

Praca zrealizowana w ramach BW G115-5-0459-8.
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Obszar badań i metody
Badania terenowe wykonano na Pojezierzu i Pobrzeżu Kaszubskim (ryc. 1). Cztery spośród wybranych obiektów leżą na tzw. gdańskim systemie wodonośnym
(Kozerski 2007), gdzie obszarem zasilania i tranzytu jest wysoczyzna morenowa
Pojezierza Kaszubskiego, natomiast strefą drenażu – Zatoka Gdańska z nizinami
nadmorskimi, równiną aluwialną delty Wisły, a także pradolina Redy–Łeby. Granice
tego systemu obejmują dorzecza Redy i Raduni oraz rzek wpadających do Zatoki
Gdańskiej, do Gizdepki na północy włącznie. Dwa z nich (nr 1 i 2) położone są
w strefie drenażu gdańskiego systemu wodonośnego, dwa (nr 3 i 4) w strefie zasilania i tranzytu tego systemu (ryc. 1). Pozostałe (nr 5 i 6) leżą poza tym systemem.

Ryc. 1. Położenie obszaru badań
1 – badane wypływy, 2 – posterunek w Borucinie, 3 – główne miasta, 4 – gdański system wodonośny, 5 – główne dorzecza, 6 – Pobrzeże Kaszubskie, 7 – Pojezierze Kaszubskie
Fig. 1. Position of the studied area
1 – examined outflows, 2 –station Borucino, 3 – main cities , 4 – Gdańsk aquifer system, 5 – the main
river basins, 6 – Kashubian Seaside, 7 – Kashubian Lake District

Comiesięcznym monitoringiem objęto sześć źródeł spośród 293 wcześniej
zidentyfikowanych wypływów wód podziemnych (Fac-Beneda 2008). W przypadku zespołu źródeł Staniszewskie Zdroje (nr 6) i Zdrój Rębosza (nr 4) badania
wydajności prowadzono w całym roku hydrologicznym 2008, a w przypadku
pozostałych źródeł – tylko w półroczu letnim. Próby wody do oznaczeń chemicznych pobierano we wszystkich źródłach w półroczu letnim 2008.
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Pomiary właściwości fizyczno-chemicznych (poza temperaturą wody) wykonywano w laboratorium Katedry Hydrologii Uniwersytetu Gdańskiego. Do
określenia typu hydrochemicznego wody wykorzystano klasyfikację Szczukariewa-Prikłońskiego (Macioszczyk 1987). Ocenę jakości przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004. Według przyjętej
klasyfikacji badane wody podzielono na pięć klas jakości.
Hydrogeologiczna charakterystyka obszaru badań
Omawiany obszar leży w hydrogeologicznym regionie wschodniopomorskim
(Paczyński, Sadurski 2007). Wody podziemne występują tu w trzech piętrach:
kredowym, paleogeńsko-neogeńskim i czwartorzędowym. W piętrze czwartorzędowym wyróżnia się trzy poziomy wodonośne: górny, środkowy i dolny. To piętrowe występowanie warunkuje zróżnicowana budowa geologiczna, zdeterminowana akumulacyjną działalnością plejstoceńskich lodowców skandynawskich. Specyfiką tego obszaru jest bliskość ostatecznej bazy drenowania, jaką stanowi Bałtyk,
a co za tym idzie – istnienie strefy kontaktu wód morskich z podziemnymi oraz
urozmaicona rzeźba terenu o znacznych deniwelacjach, z wyraźnie wyodrębniającymi się strefami zasilania i tranzytu oraz drenażu (Kozerski 2007).
System krążenia wód podziemnych na omawianym obszarze charakteryzuje
się dominacją zasilania infiltracyjnego wodami z dopływu atmosferycznego oraz
ogólnym kierunkiem spływu z wysoczyzn ku równinom nadmorskim i dalej do
morza oraz ku delcie Wisły. Zróżnicowane warunki środowiska geograficznego,
szczególnie dwóch obszarów – pojezierzy i nadmorskich równin aluwialnych,
skutkują odrębnościami w regionalnym systemie krążenia wód podziemnych. Na
obszarze pojezierzy funkcjonują systemy lokalnego krążenia wód podziemnych,
gdzie spływ jest skierowany ku lokalnym osiom hydrograficznym, którymi są
systemy jezior, czy główny ciek w dorzeczu. System taki funkcjonuje np. w zlewni górnej Raduni, z której odpływ podstawowy przekracza 180 mm∙rok–1, (Jankowska 1985), a punktowo dochodzi nawet do 260 mm∙rok–1 (Drwal 1982). Przykładowo, w zlewni górnej Raduni Jankowska (1985) wyróżniła cztery zasadnicze
poziomy wodonośne: przypowierzchniowy, międzymorenowy górny, międzymorenowy dolny i sandrowy. Dwa z badanych źródeł (nr 3 i 4) zlokalizowane są
właśnie w zlewni górnej Raduni, na krawędzi Jeziora Raduńskiego Górnego,
pomiędzy jeziorami Brodnem Małym i Brodnem Wielkim, i drenują przypowierzchniowy poziom wodonośny. Wszystkie badane źródła drenują czwartorzędową warstwę wodonośną, są źródłami warstwowo-spływowymi i krawędziowymi (Paczyński, Sadurski 2007).
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Wydajność wypływów
Badane źródła miały różną średnią wydajność i według klasyfikacji Meinzera
(Pazdro, Kozerski 1990) można je zaliczyć do klas od IV do VI. Źródła na Pobrzeżu Kaszubskim (nr 1 i 2) miały najmniejszy wydatek i zaliczono je do klasy VI.
Źródła na Pojezierzu Kaszubskim są bardziej wydajne i należą do klasy V (nr 3, 4
i 5) oraz IV (nr 6).
W trakcie monitorowania uwidoczniła się zmienność w czasie (ryc. 2).
W półroczu letnim 2008 r. wydajność źródeł nr 1 i 3 generalnie wzrastała, największą zanotowano w październiku. Wydajność źródeł nr 2 i 5 utrzymywała się
na wyrównanym poziomie (ryc. 2A).

Ryc. 2. Wydajność badanych źródeł (numeracja wg ryc. 1)
A – źródła obserwowane w letnim półroczu 2008, B – źródła obserwowane w całym roku 2008.
Fig. 2. Discharge of the examined springs (numbers according to fig. 1)
A – in summer half-year 2008, B – in 2008 year.

Zespół źródeł Staniszewskie Zdroje (nr 6) i Zdrój Rębosza (nr 4) był monitorowany przez cały rok hydrologiczny 2008. Wśród badanych obiektów Staniszewskie Zdroje są najbardziej wydajnym źródłem i należą do IV klasy wydajności. Jego średnia roczna wydajność wynosi 48 dm3∙s‒1, przy czym najwyższą wartość w okresie badań zanotowano w październiku (61,12 dm3∙s‒1). Lipcowa wydajność była bliska średniej (50 dm3∙s‒1), co jest zgodne z wynikami badań z lipca
1985 (Herbich, Herbich 1987). W roku badań wydajność wykazywała tendencję
wzrostu. Mniej wydajne źródło Zdrój Rębosza (V klasa wydajności) charakteryzowała średnia na poziomie około 7 dm3∙s‒1; wzrost wydajności zanotowano od
grudnia do czerwca (maksimum – 11,8 dm3∙s‒1), po czym następował spadek,
z minimum w grudniu (ryc. 2B). Współczynnik zmienności jednorocznej Mailleta
(Pazdro, Kozerski 199) wynosi: dla źródła nr 4 – R = 6,2 i dla źródła nr 6 – R = 1,6.
Oznacza to, że pierwsze z wymienionych należy do mało zmiennych, a drugie
– do stałych.
Wydajność źródeł nr 3, 4, 5 i 6 zestawiono z wynikami pomiarów opadów
atmosferycznych na stacji w Borucinie w 2008 r. Źródła nr 3 i 5 nie reagowały
zmiennością wydajności na wielkość opadów w badanym okresie. W przypadku
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źródła nr 6 wahania wydajności następowały z miesięcznym opóźnieniem
w stosunku do opadów w półroczu zimowym, w półroczu letnim takiej prawidłowości nie zaobserwowano. Jedynie w sierpniu, wrześniu i październiku spadek i wzrost wydajności następował równolegle ze zmniejszonym lub zwiększonym opadem (ryc. 3).

Ryc. 3. Wydajność źródeł Pojezierza Kaszubskiego na tle średnich miesięcznych wartości opadów
atmosferycznych (numeracja wg ryc. 1)
Fig. 3. Discharge of springs in Pojezierze Kaszubskie and monthly average totals of precipitation
(numbers according to fig. 1)

Właściwości fizyczno-chemiczne
Woda wszystkich źródeł jest typu wodorowęglanowo-wapniowego. Jak pisze
Kozerski (2007), w wodach podziemnych z utworów czwartorzędu, niezależnie
od głębokości, dominują wody dwujonowe HCO3−–Ca, chociaż lokalnie mogą
pojawiać się inne. Podstawowe charakterystyki fizyczno-chemiczne wód badanych źródeł zestawione zostały w tab. 1).
Najwyższą mineralizację ogólną przejawiały wody źródeł Pobrzeża Kaszubskiego (nr 1, 2). Wahała się ona w granicach 629–547 mg∙dm‒3 w przypadku
źródła nr 1 i 462–434 mg∙dm‒3 w przypadku źródła nr 2. Mineralizacja wód źródeł
Pojezierza Kaszubskiego oscylowała między 276 a 455 mg∙dm‒3, przy czym najniższą wykazywała woda źródła nr 3, a najwyższą – źródła nr 4.
Najcieplejszą wodą charakteryzowało się źródło nr 1 (strefa drenażu) – od
8,1°C w maju do 12,0°C w sierpniu, co świadczy o drenowaniu warstwy przypowierzchniowej. Pozostałe źródła miały temperaturę niższą (od 7,7 do 9,3°C),
zbliżoną do średniej rocznej temperatury powietrza (średnia roczna dla 2008 r. na
stacji w Borucinie wynosi 8,3°C), nie wykazując wyraźnego związku z warunkami zewnętrznymi.

Tab. 1. Parametry fizyczno-chemiczne badanych źródeł w okresie badawczym
Tab. 1. Physical and chemical parameters of the examined springs
Numeracja źródełi/iSprings number
Parametri/iParameter

1
min. maks.

Wydajność (Q) [dm3·s‒1]
Temperatura [oC]

śr.

min. maks.

3
śr.

min. maks.

4
śr.

min. maks.

0,061

0,24

0,12

0,7

1,19

0,94

2,0

3,0

2,5

1,89

11,78

8,1

12,0

10,7

8,2

9,1

8,8

8,6

9,6

7,4

7,7

8,4

5
śr.

min. maks.

6
śr.

min. maks.

6,61 1,38

1,66

1,46 37,9

6,7

8,6

6,7

7,31

śr.

61,12

48,1

7,6

9,3

6,9
8,6

Odczyn pH
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7,31

8,5
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8,4
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1,0
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4,1
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7,6
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3,71
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48
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51

5

5

8
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9

8

9

8

5

5

5
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7,5

6,3
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7,0

5,9
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0,03
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1

2
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2

11,6
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13,3 16,1

22,22

110

1302
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102
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0,06 0,011
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281
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0,5
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1,1

0,47 0,001

0,8

0,2

98
7,0

0,16
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0,64 0,34

2,742

0,001

1,2
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1,5
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1,23 0,05

0,38

0,2
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1,08

1,82

1,08

0,1

0,6

0,1
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Z charakterystyk chemicznych ważna jest zawartość biogenów, czyli azotanów i fosforanów w wodzie źródlanej. Zwiększenie zawartości fosforanów
w wodach powierzchniowych jest spowodowane przede wszystkim ściekami
bytowo-gospodarczymi, a zwiększenie zawartości azotanów – m.in. wzrostem
ilości ścieków biologicznie oczyszczonych, wprowadzanych do odbiorników,
oraz zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego. Wzrost stężenia w wodach
podziemnych zarówno azotanów, jak i fosforanów, może być spowodowany ich
izolacją. O zanieczyszczeniu wód świadczy również zawartość siarczanów (Macioszczyk, Dobrzyński 2002).
W monitorowanych źródłach nie zanotowano zwiększonej zawartości azotanów. Wszędzie woda była bardzo dobrej jakości (I klasa). Inaczej było z zawartością fosforanów. Zauważono zwiększenie ich zawartości we wszystkich przypadkach w całym okresie badawczym. Najwyższe stężenia fosforanów zanotowano w czerwcu i lipcu w wodach źródła nr 2 – Grodzisko (Sopot). Plasowało to
wodę w klasie V (> 1,0) (ryc. 4). Zawartość siarczanów utrzymywała się w granicach wartości wód I klasy w przypadku pięciu źródeł. Jedynie w wodzie źródła
nr 1 przekroczyła wartość graniczną dla klasy II.

Ryc. 4. Zawartość fosforanów w wodzie badanych źródeł
Fig. 4. Phosphates (PO4) in the water of the examined springs

Delikatnie podwyższone zawartości chlorków odnotowano w wodach źródeł nr 1 i 2 (obszar zurbanizowany). Charakterystyczna nieco wyższa (około
30 mg∙dm‒3), w stosunku do prób z pojezierza, zawartość jonu Cl− w próbach pobranych w strefie drenażu gdańskiego systemu wodonośnego, w obszarze tzw.
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tarasu nadmorskiego, związana jest z efektem intruzji wód morskich w latach
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, na skutek zbyt dużej
eksploatacji wód podziemnych w tym rejonie i wystąpienia leja depresyjnego. Po
ograniczeniu eksploatacji wód podziemnych, pod koniec ubiegłego wieku rozpoczął się proces „wysładzania”. Do dziś pozostał jednak delikatny efekt intruzji
słonych wód morskich.
Jedynym oznaczonym metalem było żelazo, którego średnia zawartość nie
przekraczała w większości źródeł 0,1 mg∙dm‒3. Jedynie w Zdroju Rębosza (nr 4)
zawartość żelaza wynosiła 0,28 mg·dm‒3 i plasowała wodę w II klasie (tab. 1).
Wartości maksymalne większości charakterystyk chemicznych miała woda
źródeł strefy drenażu gdańskiego systemu wodonośnego, w tym przede wszystkim źródła nr 1, położonego w terenie silnie zurbanizowanym, co świadczy
o wpływie antropopresji. Minimalną mineralizację, zawartość chlorków, sodu,
wapnia, magnezu, potasu oraz wodorowęglanów miała woda ze źródła nr 3,
zlokalizowanego w Kaszubskim Parku Krajobrazowym. Jednak występująca tu
najwyższa wśród badanych prób zawartość azotanów (1,8 mg∙dm‒3) zwraca
uwagę na niebezpieczeństwo przedostawania się do wód podziemnych związków azotu z nawozów.
Wnioski
Jeśli nie liczyć zespołu źródeł Staniszewskie Zdroje (nr 6), wydajność źródeł jest
niewielka. Średnia z badanego okresu nie przekracza 10 dm∙s‒1.
Typ hydrochemiczny wody wszystkich źródeł jest wodorowęglanowo-wapniowy. Wyniki analiz hydrochemicznych posłużyły do określenia zróżnicowania jakości wody w monitorowanych źródłach. Wody źródeł Pojezierza i
Pobrzeża Kaszubskiego różniły się składem chemicznym. W przypadku Pobrzeża Kaszubskiego zaobserwowano większe stężenia niektórych parametrów. Ponieważ azotany traktowane są jako główny wskaźnik zanieczyszczeń wód podziemnych (Żurek 2007), określenie ich zawartości w badanych wypływach jest
ważną informacją o jakości wód podziemnych. Wody monitorowanych źródeł
nie wykazywały w okresie badawczym wzrostu zawartości azotanów, wykazywały natomiast duże stężenia fosforanów. Wskazuje to na słabą izolację wód
podziemnych od warunków zewnętrznych i dopływ do wód podziemnych ścieków bytowo-gospodarczych.
Zidentyfikowanie wypływów na obszarach Pojezierza i Pobrzeża Kaszubskiego przyczyniło się do stworzenia wstępnej bazy danych. Dalsze badania powinny skoncentrować się na poszerzeniu spektrum parametrów chemicznych
i wprowadzeniu ciągłego monitoringu wypływów.
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Hydrological and hydrochemical features
of springs water on youthglacial areas
The main aim of the research work was the registration, classification and definition of
fundamental physico-chemical parameters of spring water. The field investigations covered Pojezierze Kaszubskie and Pobrzeże Kaszubskie (fig. 1). Six preselected sources
with the biggest capacities from among 293 outflows were covered by monthly monitoring (Fac-Beneda, 2008). The fundamental physico-cemical characteristics are put together
in table (tab. 1). All the observed sources showed changeability in time during the monitoring period (fig. 2A, B). During the investigation, the monitoring of sources did not
reveal increase in nitrare, but high concentration of phosphate. The highest concentration was recorded in June and July in the waters of source no 2 (city). The quality of water then dropped to 5th class (> 1,0) (fig. 3). It indicates weak isolation of underground
water from outside conditions and inflow of human and farm sewage to underground
water. A slightly higher content of chlorides (still within 1st class) was recorded only in
the waters of border source (no 1 and no 2).
Key words: spring hydrogeology, hydrochemistry, youthglacial areas, the Polish Plain.

Wydajność wybranych źródeł w strefie krawędzi
Wyżyny Lubelskiej i Roztocza
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Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Instytut Nauk o Ziemi, al. Kraśnicka 2 c,d, 20-718 Lublin
lchabudzinski@gmail.com

Zarys treści: Celem opracowania jest prezentacja zmian wydatku wybranych źródeł
strefy krawędzi Wyżyny Lubelskiej i Roztocza. Podstawą pracy były pomiary wydajności w okresie od maja 2005 do marca 2007. Analiza danych pozwoliła na wydzielenie
5 grup źródeł. Przy ich wyróżnieniu brano pod uwagę rodzaj źródła, tendencję zmian
wydajności oraz wiek i rodzaj skał, z jakich następował wypływ. Przyporządkowanie
źródeł do określonych grup i ich analiza przestrzenna wykazały, iż system krążenia wód
na badanym obszarze jest skomplikowany. Stwierdzono niekiedy odmienny rytm
wydajności wypływów położonych w bliskiej odległości od siebie oraz zbliżony przebieg wydatku źródeł od siebie oddalonych.
Słowa kluczowe: źródła, krawędź Wyżyny Lubelskiej, Roztocze, wydajność.

Badanie procesów hydrologicznych, zachodzących w masywie skalnym, jest
możliwe poprzez obserwacje i pomiary źródeł definiowanych jako naturalne,
samoczynne, skoncentrowane wypływy wód podziemnych na powierzchnię
terenu (Pazdro 1983). Zebrane materiały pozwalają określić zmienność zasilania
podziemnego oraz stan i zasobność poziomów wodonośnych drenowanych
przez źródła (Michalczyk 1993).
W okresie od maja 2005 do marca 2007 podjęto systematyczne pomiary 12
źródeł, znajdujących się w strefie granicznej krawędzi Wyżyny Lubelskiej i Roztocza (ryc. 1). Pomiary wykonywano w miesięcznych odstępach, elektromagnetycznym miernikiem przepływu Nautilus 2000 firmy OTT. Wszystkie badane
wypływy zlokalizowane są w górnej części dorzecza Sanny, zamkniętej profilem
w Potoczku. Drenują one kredowy, trzeciorzędowy oraz kredowo-trzeciorzędowy poziom wodonośny. Skały kredowe, wykształcone w postaci opok
i margli, zalegają w północno-zachodniej części obszaru badań, natomiast wapienie trzeciorzędowe, miejscami przewarstwione piaskami, pokrywają pozostałą
jego część (Bielecka 1965, 1967).

Ryc. 1. Położenie badanych źródeł na tle podziału fizjograficznego woj. lubelskiego wg Chałubińskiej i Wilgata (1954)
1 – zbiorniki wodne, 2 – podział fizjograficzny woj. lubelskiego wg Chałubińskiej i Wilgata (1954), 3 – granica między kredowym a trzeciorzędowym piętrem
wodonośnym, 4 – granica zlewni górnej Sanny, 5 – rzeki, 6 – źródła, 7 – numer grupy, do której zostało zakwalifikowane źródło, 8 – miejscowości
Fig. 1. Location of the examined springs against the background of the physiographic division of Lubelskie Voivodeship after Chałubińska, Wilgat (1954)
1 – water reservoirs, 2 – physiographic division of Lubelskie Voivodeship after Chałubińska, Wilgat (1954), 3 – boundary between the Cretaceous and Tertiary
aquifers, 4 – boundary of the Sanna River basin, 5 – rivers, 6 – springs, 7 – number of spring group, 8 – towns
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Zebrane materiały obserwacyjne pozwoliły na wydzielenie 5 grup wypływów. Przy ich wydzielaniu brano pod uwagę także rodzaj źródła oraz wiek
i rodzaj skał, z jakich następował wypływ.
Do pierwszej grupy został zaliczony wypływ w Lutem, o największej wydajności, drenujący trzeciorzędowo-kredowy poziom wodonośny. Maksimum
wydajności przypadło na kwiecień 2006 i wynosiło 192 dm3⋅s–1, natomiast minimum – na luty 2007 i było równe 98 dm3⋅s–1. Jest to wypływ ascensyjny, znajdujący się w dnie sztucznego zbiornika wodnego. Drenuje on głównie strefę zawodnionych skał mioceńskich, a prawdopodobnie w mniejszym stopniu – obszar
kredowego piętra wodonośnego (Janiec 1984).
Do drugiej grupy zaklasyfikowano 2 kredowe, descensyjne źródła, znajdujące się w Wierzchowiskach I i Wierzchowiskach II. Oba wypływy, pomimo różnicy wydajności wynoszącej 50 dm3⋅s–1, charakteryzowały się niemalże identycznym przebiegiem wydatku. Źródła te największe wydajności osiągnęły w maju
2005 i 2006. Natomiast wartości minimalne wydatku nie zbiegły się równomiernie w czasie i przypadły na marzec 2006 w Wierzchowiskach I oraz na luty 2007
w Wierzchowiskach II.
W trzeciej grupie znalazły się 3 źródła zlokalizowane w Wolicy I, Lutem
i Dąbiu, o minimalnym wydatku przekraczającym 15 dm3⋅s‒1. Są to descensyjne
wypływy, drenujące strefę wapieni trzeciorzędowych. Źródło w Dąbiu swoje
maksimum osiągnęło w czerwcu 2005, natomiast minimum – w lipcu 2006. Wypływ w Wolicy I największą wydajność osiągnął w kwietniu 2006, natomiast
najmniejszą – w grudniu 2005. W przypadku źródła w Lutem, maksimum wydatku przypadło na wrzesień 2006, natomiast najmniejszą wydajność zarejestrowano w lipcu 2006. Źródła należące do tej grupy są położone w różnych miejscach. Odległość między wypływami w Dąbiu i Lutem wynosi około 2,5 km,
a między Lutem i Wolicą I jest ona mniejsza i równa się około 2 km.
Grupę czwartą reprezentuje jedno kredowe źródło, znajdujące się w Potoku
Stanach, o wydajności rzędu 16,5–30 dm3⋅s–1. Maksimum jego wydatku przypadło
na czerwiec 2006, natomiast minimum – na marzec 2007.
W piątej grupie znalazły się pozostałe źródła objęte pomiarami, o wydatku
maksymalnym nie przekraczającym 15 dm3⋅s–1. Są to wypływy drenujące trzeciorzędowe skały wapienne. Charakteryzują się one nierównomiernym przebiegiem
wydajności oraz minimalnymi zmianami wydatku. Znajdują się one w Potoczku
(2 wypływy), Lutem (2 wypływy) i w Wolicy I (1 wypływ). W żadnym wypływie
nie stwierdzono przebiegu wydajności zbliżonego do wyżej opisanych grup.
Przynależność badanych źródeł do określonej grupy oraz ich rozmieszczenie przestrzenne wskazują, że niektóre wypływy pomimo bliskiego położenia
mają zróżnicowany rytm wydajności, natomiast źródła oddalone od siebie cechują się zbliżonym przebiegiem wydatku. Wiąże się to ze skomplikowanym systemem krążenia wód podziemnych w skałach badanego obszaru, a także zróżni-
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cowaniem utworów czwartorzędowych, zalegających na litych skałach kredowych i trzeciorzędowych.
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Discharge of selected springs along
Lublin Upland and Roztocze region edge
Discharge measurements of 12 springs situated along Lublin Upland and Roztocze
region edge (fig. 1) are presented. Both large springs with average discharge above
50 dm3⋅s–1 and small ones with average discharge above 1 dm3⋅s–1 were measured.
The spring in Lute was characterized by the highest maximum discharge (192 dm3⋅s–1), in
turn, the spring in Potoczek was characterized by the lowest one (0,5 dm3⋅s–1). All the
springs are located in the upper Sanna River basin. They drain the Cretaceous, Tertiary
and Cretaceousi/iTertiary water-bearing horizons. The discharge of springs recorded
from May 2005 to March 2007 allows to distinguish 5 groups of outflows. The type of
spring, change of discharge, age and type of rocks influenced their classification. Classification of springs and their spatial analysis indicates that the system of water circulation
in this area is complicated. Different regimes of springs in close location and by contrastsimilar rhythm of discharges of distant springs were documented.
Key words: springs, Lublin Upland edge, Roztocze region, discharge.
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Zarys treści: W pracy podjęto badania zasilania wodami podziemnymi Łeby na odcinku
Cieszonko–Strysza Buda. Część badanego obszaru – rezerwat Staniszewskie Zdroje – jest
objęta ochroną prawną. Na terenie zlokalizowano siedem wycieków oraz zespół źródeł
Staniszewskie Zdroje położonych na zboczu doliny. Wydajność wypływów charakteryzuje się zmiennością sezonową, w przypadku większości sięga 1 dm3∙s–1. Jedynie zespół
źródeł Staniszewskie Zdroje ma wyższą średnią roczną wydajność wypływu – w 2008 r.
wynosiła 47,2 dm3∙s–1 i stanowi największy udział w zasilaniu podziemnym Łeby.
Słowa kluczowe: wypływy wód podziemnych, Łeba, zasilanie rzek, rezerwat Staniszewskie Zdroje.

W Polsce wyróżnia się trzy rodzaje zasilania: deszczowe, śnieżne oraz podziemne
(Dynowska, 1972). Dominujące na obszarach pojeziernych jest zasilanie podziemne. Jego przejawem są wypływy wód podziemnych w dolinach rzek.
Obszar i metody badań
Dorzecze Łeby znajduje się na obszarze północnej Polski, na środkowym Pomorzu. Według podziału Polski na jednostki fizycznogeograficzne (Kondracki 2002),
mieści się w obszarze prowincji Niziny Środkowoeuropejskiej, w granicach
dwóch podprowincji Pobrzeża Południowobałtyckiego, do którego zaliczamy
makroregion Pobrzeże Koszalińskie z mezoregionami Wysoczyzną Damnicką
oraz Pradoliną Łeby i Redy. Drugą podprowincją jest Pojezierze Południowobałtyckie, z Pobrzeżem Gdańskim oraz z mezoregionem Pobrzeże Kaszubskie. Łeba
bierze początek w okolicy wsi Borzestowo, położonej na południe od Jeziora
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Długiego na Pojezierzu Kaszubskim, na wysokości 169,9 m n.p.m. Powierzchnia
dorzecza Łeby wynosi 1767,66 km2 (Atlas podziału hydrograficznego Polski, 2005).
Łeba należy do rzek przymorskich i według klasyfikacji Graveliusa jest rzeką
I rzędu, a według klasyfikacji Drwala – 8. rzędu.
W pracy podjęto badania zasilania wodami podziemnymi Łeby na odcinku
Cieszonko–Strysza Buda (ryc. 1). Celem była identyfikacja i rejestracja wypływów
oraz określenie zasilania wodami podziemnymi Łeby na badanym odcinku. Badania przeprowadzone były dwukrotnie, w dwóch sezonach – zimowym (wilgotnym) i letnim (suchym), w roku hydrologicznym 2008. Wydajność wypływów
mierzono metodą wolumetryczną, przelewową oraz młynkiem elektromagnetycznym Valeport 801.

Ryc. 1. Położenie obszaru badań oraz lokalizacja wypływów wód podziemnych
1 – wypływy, 2 – profil zamykający, 3 – dział wodny, 4 – kierunek biegu rzeki, 5 – cieki, 6 – jeziora,
7 – Cieszonko (C), Strysza Buda (SB)
Fig. 1. Location of the studied area and groundwater outflows
1 – outflows, 2 – gauging profile, 3 – border of catchment area, 4 – direction of water flow, 5 – rivers,
6 – lakes, 7 – Cieszonko (C), Strysza Buda (SB)

Wyniki
W dolinie Łeby na badanym obszarze zarejestrowano 16 wypływów (15 młak
i 1 wyciek). Wypływy skoncentrowane są na lewym zboczu doliny Łeby. Wydajność większości z nich sięga 1 dm3⋅s–1 (tab. 1). Jednak najwyższą wydajnością
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Tab. 1. Wydajność wypływów wód podziemnych
Tab. 1. Discharge of groundwater outflows
Wydajność
w półroczu zimowym
Discharge in winter
half–year [m³⋅s–¹]

Wydajność
w półroczu letnim
Discharge in summer
half–year [m³⋅s–¹]

1

0,33

0,78

0,45

2

0,07

–

–0,07

3

9,00

10,00

1,00

4

0,05

0,12

0,07

5

0,63

1,09

0,46

6

46,85

57,30

10,45

7

0,23

0,54

0,31

8

0,76

–

–0,76

9

0,10

0,02

–0,08

10

1,60

0,56

–1,04

11

0,16

–

–0,16

12

0,40

0,03

–0,37

13

0,17

0,33

0,16

14

0,13

0,48

0,35

15

0,49

0,49

–

16

0,90

–

–0,90

Nr punktu
Point
number

Różnica wydajności
Difference in discharge
[m³⋅s–¹]

charakteryzuje się zespół źródeł Staniszewskie Zdroje (tab. 1, nr 6) – w 2008 r.
roczna wydajność (z 12 miesięcznych pomiarów) wynosiła 47,2 dm3⋅s–1. Obiekt
ten położony jest w granicach rezerwatu o tej samej nazwie, obejmującego –
oprócz zespołu źródeł – siedem wycieków. Wydajność wypływów charakteryzowała się zmiennością sezonową, do zaniku wypływów włącznie (w czterech
przypadkach). Nie wszystkie jednak obiekty reagowały obniżeniem wydajności
na brak zasilania atmosferycznego. W połowie wypływów zanotowano wzrost
wydajności w sezonie suchym.
Wnioski
Największy udział w zasilaniu podziemnym Łeby na odcinku Cieszonko–Strysza
Buda ma zespół źródeł Staniszewskie Zdroje. Jest on zresztą najwydajniejszym
kompleksem źródliskowym w północnej Polsce i jest także uważany za największe źródło zasilania Łeby (Herbich, Herbich 1987). Różnice wydajności w odmiennych warunkach hydrometeorologicznych świadczą o minimalnym drenażu
warstw powierzchniwoych. Wzrost wydajności w sezonie suchym może wskazywać, iż obiekty te drenują warstwę znacznie odizolowaną od powierzchni
terenu.
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Groundwater outflows in the Łeba River valley
In the analyzed part of the Łeba River valley 16 groundwater outflows were recorded,
mainly swamps and seepages. Seepages were situated on the left side of the Łeba valley.
Most of them were the outflows of the discharge rate lower than 1 dm3⋅s–1 (tab. 1).
The highest discharge was observed in the complex of springs Staniszewskie Zdroje.
An average annual discharge of these springs in 2008 (12 measurements throughout
a Lear) was 47,2 dm3⋅s–1. Water discharge from all the groundwater outflows was characterized by seasonal variations. Four of the outflows even completely run dry in summer
months, but half number of the outflows were increased discharge in summer months.
Key words: groundwater outflow, Łeba River, river supply, Staniszewskie Zdroje preserve.
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w strefie krawędziowej Wysoczyzny Elbląskiej
(od Fromborka po Młynary)
Katarzyna Jereczek-Korzeniewska
Uniwersytet Gdański, Katedra Hydrologii, ul. Dmowskiego 16a, 80-264 Gdańsk
geokjk@univ.gda.pl

Marcin Grudzka
Uniwersytet Gdański, Katedra Hydrologii, ul. Dmowskiego 16a, 80-264 Gdańsk
marcin.grudzka@gmail.com

Zarys treści: Objęty badaniami obszar stanowi fragment Wysoczyzny Elbląskiej.
Położony jest w zlewni Narusy i dopływów Baudy. W pracy podjęto próbę skatalogowania, rejestracji i typologii wypływów wód podziemnych. Występują one w wyraźnych rozcięciach strefy, gdzie dominującą formą rzeźby jest wysoczyzna morenowa. Za
kryterium wydzieleń przyjęto położenie zinwentaryzowanych wypływów w stosunku
do geomorfologicznej formy terenu (Bajkiewicz-Grabowska, 2006). W wyniku kartowania zarejestrowano 187 wypływów, w tym 58 źródeł, 2 źródliska oraz 127 młak.
Większość wypływów ma niewielką wydajność, a jakość wód wskazuje na istnienie
małej antropopresji.
Słowa kluczowe: wypływy wód podziemnych, strefa krawędziowa, Wysoczyzna Elbląska, obszar akumulacji plejstoceńskiej.

Obszar i cel badań
Badany obszar stanowi fragment Wysoczyzny Elbląskiej, znanej również pod
nazwą Wzniesień Elbląskich lub Garbu Elbląskiego. Dominującą formą rzeźby
terenu jest wysoczyzna morenowa falista, która na zachód od miejscowości Milejewo osiąga maksymalne wysokości około 197 m n.p.m. (z kulminacjami Maślanej Góry 196,9 m n.p.m. i Góry Srebrnej 198,5 m n.p.m.). Rzeźba powierzchni
badanego obszaru swoje powstanie zawdzięcza bezpośredniej akumulacji
lodowcowej. Urozmaicona jest późniejszymi (w sensie wiekowym), wyraźnymi
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rozcięciami erozyjnymi, o deniwelacjach dochodzących do kilkudziesięciu metrów (Rabek, 1994). Charakteryzuje się znacznym wyniesieniem terenu w stosunku do Równiny Warmińskiej oraz występowaniem w strefie krawędziowej wyraźnych rozcięć erozyjnych, o wysokościach względnych dochodzących do kilkudziesięciu metrów (Jereczek-Korzeniewska 2007). Powstanie tak głębokich
rozcięć jest spowodowane bardzo bliskim położeniem w stosunku do bazy erozyjnej, jaką jest Zalew Wiślany (Prussak 1998). Według hierarchizacji sieci rzecznej Graveliusa, wschodnia część strefy krawędziowej wysoczyzny położona jest
w granicach zlewni dwóch rzek I rzędu – Narusy i Baudy, oraz zlewni ich dopływów – Okrzejka, Lisi Parów i bezimiennego (Bogdanowicz 1992). Te trzy dopływy reprezentują cieki II rzędu. Ten ostatni został nazwany, na potrzeby pracy,
Dopływem X. Aby zrealizować postawiony cel, skatalogowanie i pełną rejestrację
wypływów wód podziemnych na powierzchnię terenu, za kryterium przyjęto
położenie zinwentaryzowanych wypływów w stosunku do geomorfologicznej
formy terenu. Punktem odniesienia było znaczne nachylenie terenu pomiędzy
Równią Warmińską a górną częścią Wysoczyny Elbląskiej.
Metody badań
Badany obszar wyznaczono przez graficzne wypreparowanie (wyrysowanie)
wschodniej części strefy krawędziowej Wysoczyzny Elbląskiej. Dokonano tego na
podstawie rysunku poziomic na podkładzie kartograficznym (mapa topograficzna) w skali 1:50000.
Właściwe badania terenowe, poprzedzone rekonesansem, zostały przeprowadzone w maju i we wrześniu 2008. Podczas szczegółowego zdjęcia hydrograficznego i geomorfologicznego dokonano pomiarów temperatury, pH oraz przewodności elektrycznej wody w miejscach wypływu. Pomiaru wydajności wypływów metodą wolumetryczną dokonano tylko dla wypływów wody podziemnej w zlewni reprezentatywnej. Podczas badań terenowych określano miejsce położenia wypływu wód podziemnych względem form rzeźby terenu oraz
rodzaj wypływu.
Wyniki badań
Łącznie zarejestrowano 187 wypływów wody podziemnej, w tym 58 źródeł,
2 źródliska oraz 127 młak. Najwięcej wypływów zaobserwowano w zlewni Narusy
(73 wypływy, w tym 21 źródeł, 2 źródliska oraz 50 młak), która charakteryzuje się
największą powierzchnią spośród badanych zlewni (tab. 1). Wszystkie zinwentaryzowane obiekty występują w wyraźnych rozcięciach strefy krawędziowej,
gdzie dominującą formą rzeźby jest wysoczyzna morenowa. Wyniki poddano
analizie, podczas której dokonano podziału wypływów ze względu na położenie
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Tab. 1. Liczba i typ genetyczny wypływów wód podziemnych skartowanych w zlewniach obszaru
badań
Tab. 1. Number and genetic type of groundwater outflows in the catchments of the research area
Zlewnia
Catchment
Narusa

Źródła
Springs

Zespoły źródeł
Complex
of springs

Młaki
Bog sources

Wycieki
Seepages

Razem
Total

21

2

50

0

73

Lisi Parów

9

1

42

0

52

Dopływ X

8

0

14

0

22

Okrzejka

19

0

21

0

40

Razemi/iTotal

57

3

127

0

187

w stosunku do formy terenu, według klasyfikacji Bajkiewicz-Grabowskiej (2002).
W otrzymanych typach wypływów stokowych wyróżniono typ podstokowy,
który został zaczerpnięty z klasyfikacji Wieczystego (1982). Najwięcej wypływów
wody podziemnej obszaru badań należy do typu wypływów dolinnych (78) oraz
stokowych (72). Zaobserwowane wyniki pomiarów właściwości fizycznych podzielono według klasyfikacji Meinzera (wydajność) oraz Wieczystego (temperatura), a właściwości chemiczne – według klasyfikacji Pazdry (odczyn pH). Podziału
wypływów ze względu na wysokość występowania nad poziomem morza dokonano w przedziałach wysokościowych co 10 m. W tym celu wydzielono
4 przedziały wysokości odpowiadające rosnącej skali (od wartości najniższej) –
dla Równiny Warmińskiej, strefy krawędziowej (dwa przedziały) oraz Wysoczyzny Elbląskiej. Wydzieleń hipsometrycznych dokonano zarówno dla całego obszaru badań, jak i dla poszczególnych zlewni.
Uwagi końcowe
Analiza uzyskanych wyników i poczynionych obserwacji umożliwia opisanie
specyfiki wypływów wód podziemnych w badanej części strefy krawędziowej
Wysoczyzny Elbląskiej. Charakterystyczną cechą zinwentaryzowanych wypływów jest ich nierównomierne rozmieszczenie zarówno w granicach poszczególnych zlewni, jak i na całym obszarze badań. Wśród zidentyfikowanych wypływów wód podziemnych obszaru badań dominują młaki. Istotny i widoczny jest
również ścisły związek położenia wypływów wód podziemnych z układem sieci
hydrograficznej, a przede wszystkim rzeźbą obszaru badań. Istnienie zarejestrowanych wypływów należy wiązać z faktem występowania tego typu obiektów
wzdłuż krawędzi wysoczyzny i wyraźnie wciętych dolin rzecznych, wciosowych
(typ morfologiczny – wypływy dolinne, podstokowe i stokowe). Analiza stosunków hipsometrycznych pozwala stwierdzić, iż w północnej części obszaru badań
wypływy wód podziemnych zlokalizowane są wyżej niż w południowej części.
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W zlewniach Narusy i Lisiego Parowu najwięcej wypływów usytuowanych jest
w przedziale 70–90 m n.p.m. W kolejnych zlewniach, Dopływu X i Okrzejki, naturalne wypływy wód podziemnych zawierają się w przedziale wysokości 60–80
m n.p.m. Zlewnie „południowe” charakteryzują się również wyższym odczynem
pH (słabo zasadowym) w stosunku do pozostałych, o pH słabo kwaśnym. Zaobserwowano ich niewielką wydajność, co można również wiązać z małą antropopresją tego obszaru.
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Groundwater outflows in the edge zone of Elbląg Upland
(from Frombork to Młynary)
The research covers a part of Elbląg Upland. The upland is located in Narusa catchment
and within the area of the Bauda River tributary. In this paper, an attempt is made to
catalogue groundwater outflows. They occur in distinct dissections of relief, where morainal upland constitutes a domineering form of relief. The location of the inventoried
outflows in relation to the geomorphological relief was assumed as a criterion of elimination. 187 groundwater outflows were registered, among them 58 springs, 2 wellheads
and 127 swamps (tab. 1).
Key words: groundwater outflows, edge zone (marginal zone), Elbląg Upland, postglacial
area (area of young glacial).

Jakość zasobów wodnych

Na odwrocie: Oczyszczalnia ścieków w Rowach (na drugim planie jezioro Gardno)
(fot. R. Bogdanowicz)

Badania rzek w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej
realizowane przez Inspekcję Ochrony Środowiska,
na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego
Elwira Jutrowska
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz
jutrowska@wios.bydgoszcz.pl

Zarys treści: Celem pracy jest przedstawienie programu badań rzek polskich, wykonywanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przez Inspekcję Ochrony
Środowiska, oraz procesu jego dostosowywania do wymogów Ramowej Dyrektywy
Wodnej. Omówiono zmiany, jakie w tym programie zaszły i nadal zachodzą, możliwości
jego realizacji oraz aktualnie występujące problemy z jego wykonaniem.
Słowa kluczowe: Ramowa Dyrektywa Wodna, monitoring wód powierzchniowych, inspekcja ochrony środowiska.

Badania jakości wód rzecznych są jednym z podstawowych, statutowych zadań
Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ). Obowiązek ten wykonywany jest w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Wojewódzkie inspektoraty są
obecnie jedną z nielicznych instytucji, która dysponuje ogromną bazą danych,
dotyczących stanu czystości niemal wszystkich rzek polskich, bowiem pierwsze
wyniki badań zgromadzone w archiwach pochodzą z końca lat pięćdziesiątych.
Wraz z upływem czasu zmieniał się zakres wykonywanych badań, ich częstotliwość oraz sieć pomiarowa. Modyfikacji ulegały zarówno metody analityczne, jak
i metody ocen stanu czystości.
Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW), opublikowana w 2000 r., wytyczyła
nowe podejście do badań monitoringowych, a wejście Polski do Wspólnoty
Europejskiej spowodowało konieczność transpozycji do prawa polskiego przepisów unijnych. Tym samym konieczne stały się radykalne zmiany w monitorowaniu i ocenie wód rzecznych.
Podstawowym celem dyrektywy jest osiągnięcie do 2015 r. dobrego stanu
wód na obszarze krajów członkowskich Unii Europejskiej, przy czym dopuszcza
się przedłużenie dochodzenia do dobrego stanu wód o dwa okresy sześcioletnie,
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czyli łącznie aż o 12 lat – do 2027 r. (Kułakowski, Beńko 2005). „Dobry stan wód”
w rozumieniu dyrektywy obejmuje zanieczyszczenia fizyczno-chemiczne oraz
hydrobiologiczny i morfologiczny stan wód.
Podstawową jednostką środowiska wodnego, zgodnie z RDW, jest jednolita
część wód. Pojęcie to zostało zdefiniowane jako znaczący, a jednocześnie możliwy do wydzielenia, element wody powierzchniowej – rzekę, jezioro, wody przejściowe, kanał, strumień, jak również część rzeki, jeziora, wód przejściowych kanału lub strumienia o cechach odmiennych od sąsiednich elementów. W Polsce
wydzielono kilka tysięcy jednolitych części wód. Biorąc pod uwagę samą ich
liczbę, widać, że nie wszystkie mogą być objęte programem monitoringu w rozumieniu RDW. Podobna sytuacja jest w innych krajach Unii Europejskiej, np.
w Holandii programem monitoringu objęto tylko około 5% jednolitych części
wód (Kułakowski, Beńko 2005).
Ponieważ RDW ogłoszona została w 2000 r., program PMŚ, opracowany
przez GIOŚ w 1998 r. na lata 1998–2002, nie uwzględniał jej założeń. Jakość wód
rzecznych badana była w tym okresie na 360 stanowiskach, tworzących tzw. sieć
krajową. W tej liczbie znalazło się 20 przekrojów kontrolnych, służących do wykonywania ocen kwartalnych oraz bilansu ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do Bałtyku, i 59 punktów zlokalizowanych na rzekach granicznych.
Badania obejmowały 52 wskaźniki podzielone na następujące grupy: substancje
organiczne, składniki zasolenia, substancje biogenne i wskaźniki biologiczne.
Ponadto badania prowadzone były również w sieciach regionalnych wojewódzkich i lokalnych. W sieciach regionalnych badania wykonywano obligatoryjnie,
natomiast w lokalnych – w zależności od potrzeb. Kolejny program PMŚ, obejmujący lata 2003–2005, zakładał kontynuację badań w sieci krajowej, z analogicznym do poprzedniego zakresem i częstotliwością. Znalazł się w tym dokumencie
zapis mówiący o opracowaniu, na podstawie wykazów wód przedstawionych
przez RZGW, wojewódzkich programów monitoringu wód na lata 2004–2005,
które będą uwzględniały charakter ich użytkowania. Główny Inspektor Ochrony
Środowiska założył, że 2006 r. stanie się okresem przejściowym, w którym opracowany zostanie program badań wód rzecznych spełniający wymagania RDW.
Ten okres w praktyce okazał się za krótki, a w programie PMŚ na lata 2007–2009
zaplanowano, iż głównym jego celem będzie wdrożenie i dopracowanie nowego
systemu monitoringu wód powierzchniowych oraz systemu klasyfikacji stanu
ekologicznego i chemicznego.
Program monitoringu wód rzecznych i główne problemy w jego realizacji
Monitoring jakości wód w rzekach prowadzony jest aktualnie na podstawie
przepisów ustawy z 18 lipca 2001 (DzU nr 239 z 2005 r., poz. 2019 z późn. zm.)
wraz z rozporządzeniami oraz na podstawie Traktatu Akcesyjnego (zał. II, o którym mowa w części III, tytule I, art. 20 aktu dotyczącego warunków przystąpie-
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nia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej) i decyzji 77/795/EWG o wzajemnej wymianie informacji w sprawie jakości wód słodkich. Powyższe krajowe
akty prawne transponują do polskiego prawa tzw. dyrektywę rybną, dyrektywę
azotanową, dyrektywę w sprawie substancji niebezpiecznych oraz dyrektywę
w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia. Badania prowadzone są w zależności od potrzeb w monitoringu diagnostycznym, operacyjnym lub badawczym.
Według informacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w 2007 r.
monitoring rzek prowadzony był przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska w 1609 punktach pomiarowo-kontrolnych (punkty monitoringu diagnostycznego i operacyjnego), w tym punkty monitoringu substancji niebezpiecznych,
punkty sieci EIONET-Waters, punkty wyznaczone na obszarach wrażliwych na
zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych, punkty wyznaczone ze
względu na użytkowanie wód, tj. występowanie ryb w warunkach naturalnych,
kąpieliska i wody wykorzystywane do zaopatrzenia ludności, oraz 20 punktów
wynikających z zapisów Traktatu Akcesyjnego – tzw. punkty reperowe. Lokalizacja punktów monitoringowych poprzedzona została określeniem typologii rzek,
wykonanej przez IMGW we Wrocławiu oraz analizą presji, dokonaną przez IMGW
w Katowicach.
We wszystkich punktach pomiarowych monitoringu diagnostycznego powinien być realizowany ten sam zakres badawczy, obejmujący 81 parametrów
(tab. 1), poszerzony na wybranych stanowiskach o wskaźniki wynikające z użytkowania wód rzecznych. W monitoringu rzek przyjęto zróżnicowaną częstotliwość pomiarów w zależności od rodzaju wskaźnika. Wskaźniki fizyczne, tlenowe, zasolenie i biogenne oznaczane są 1 raz w miesiącu. Priorytetowe substancje
niebezpieczne oznaczane są na wybranych stanowiskach 12 razy w roku,
a wskaźniki syntetyczne i niesyntetyczne, do których zakwalifikowano metale
ciężkie, fenole lotne i węglowodory ropopochodne – 4 razy w roku. W przypadku wskaźników biologicznych częstotliwość ich oznaczania jest zróżnicowana
w zależności od elementu, np. makrofity oznaczane są 1 raz w roku, a fitoplankton – od 6 do 8 razy. Zrealizowano również projekt mający na celu zapewnienie
danych odnośnie do fitobentosu i fitoplanktonu. W projekcie rozporządzenia
dotyczącego form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód
zakłada się w monitoringu diagnostycznym 1-roczny cykl pomiarowy w 6-letnim
cyklu planowania, w którym analizie poddane zostaną poszczególne elementy
klasyfikacji stanu ekologicznego i chemicznego oraz potencjału ekologicznego.
Wykonanie tak szerokiego zakresu badań zostało przypisane IOŚ, dysponującej 42 akredytowanymi laboratoriami. Wszystkie te laboratoria posiadają wdrożony w latach 1996–2000 system zarządzania, spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025, czego dowodem są certyfikaty przyznane przez Polskie Centrum Akredytacji. Posiadane znaki akredytacji zobowiązują IOŚ do utrzymania
wysokiego poziomu jakości i wiarygodności wykonywanych badań. W 2007 r.
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Tab. 1. Zakres i częstotliwość badań wykonywanych w monitoringu rzek przez Inspekcję Ochrony
Środowiska
Tab. 1. The scope and frequency of studies conducted in the monitoring of rivers by the Environmental
Protection Inspection
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cd. tab. 1.
substancje priorytetoweb),
inne substancje
zanieczyszczającec)

Substancje
szczególnie
szkodliwe
specyficzne zanieczyszdla środowiska
czenia syntetyczne
wodnego
i niesyntetyczned)

12

x

4

x

a) Indicators subject to classification of waters’ on the basis of the Regulation of the Minister of
Environment dated 20.08.2008.
b) Substancje priorytetowe: antracen, atrazyna, benzen, chlorfenwinfos, chlorpyrifos1, 2-dichloroetan
(EDC), dichlorometan, endosulfan, fluoranten, heksachlorobenzen (HCB), heksachlorobutadien (HCBD),
heksachlorocykloheksan (HCH), naftalen, pentachlorobenzen, pentachlorofenol (PCP), wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne: benzo(a)piren, Bbnzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren; symazyna, trichlorobenzeny (TCB), trichlorometan, trifluralina,
kadm i jego związki, ołów i jego związki, rtęć i jej związki, nikiel i jego związki.
c) Wskaźniki innych substancji zanieczyszczających: tetrachlorometan, aldryna, dieldryna, endryna,
DDT –izomer para-para, DDT całkowity, trichloroetylen (TRI), tetrachloroetylen (PER).
d) Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne: arsen, bar, bor, chrom sześciowartościowy, chrom ogólny, cynk, glin, miedź, cyjanki wolne, fenole lotne (indeks fenolowy), węglowodory ropopochodne – indeks olejowy.

w laboratoriach IOŚ wykonano łącznie 1 152 328 oznaczeń w ramach badań monitoringowych, w tym: 1 115 415 – wskaźników fizyczno-chemicznych, 10 683
– wskaźników hydrobiologicznych, i 26 230 – wskaźników bakteriologicznych.
Oprócz badań powinna zostać przeprowadzona także ocena elementów
hydrologicznych i morfologicznych, której wykonywanie powierzono Państwowej Służbie Hydrologiczno-Meteorologicznej.
Podstawowym problemem przy realizacji badań monitoringowych był brak
w latach 2005–2007 uregulowań prawnych, dotyczących metod ocen jakości wód
rzecznych. Skutkowało to koniecznością sporządzania ocen na podstawie nieaktualnego rozporządzenia z 2004 r. Tę kwestię uregulowało, aczkolwiek nie
w pełnym zakresie, dopiero rozporządzenie MŚ z 20 sierpnia 2008 w sprawie
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód. Niestety do tej pory nie zostały
określone warunki referencyjne odpowiednie dla poszczególnych typów rzek,
które są niezbędne do oceny stanu ekologicznego. Brakuje również wskaźników
opartych na składzie i biomasie fitoplanktonu oraz dotyczących makrozoobezkręgowców. Kolejnym problemem są zakresy analityczne. W przypadku substancji priorytetowych zasadne staje się wyznaczenie kilku laboratoriów do ich
oznaczania, co podyktowane jest przede wszystkim względami ekonomicznymi.
W przypadku wskaźników hydrobiologicznych, ze względu na ich czasochłonność, należy rozważyć zatrudnienie większej liczby specjalistów.
Kluczowym problemem jest niestabilny system finansowania badań. Monitoring rzek, jak wynika z wieloletniego doświadczenia IOŚ, jest najbardziej kosztownym zadaniem realizowanym w ramach PMŚ. Bardzo skromne środki budżetowe przeznaczane na ten cel rodzą konieczność pozyskiwania środków z funduszy celowych. Niestety w każdym województwie możliwości finansowania tych
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zadań kształtują się odmiennie. Ma to swoje przełożenie zarówno na liczbę stanowisk wyznaczonych do badań, jak i na ich zakres i częstotliwość, a w aktualnej
kryzysowej sytuacji grozi niewykonaniem szeregu obowiązków.
Badania monitoringowe rzek prowadzone przez
Inspekcję Ochrony Środowiska w województwie kujawsko-pomorskim
Przed wprowadzeniem w życie zasad monitorowania wód, wynikających z RDW,
jakość rzek województwa kujawsko-pomorskiego badana była w ramach podsystemu monitoringu wód powierzchniowych, w sieci krajowej i regionalnej. W sieci
krajowej, zarówno częstotliwość, jak i zakres analityczny badań, określane były w
zarządzeniu Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Zgodnie z powyższym
dokumentem, próby pobierane były 12 razy w ciągu roku hydrologicznego,
a zakres obejmował 52 wskaźniki fizyczno-chemiczne. Częstotliwość badań
w sieci monitoringu regionalnego była jednakowa, natomiast zakres analityczny
ustalany był odrębnie dla każdej rzeki i wynikał z charakteru zlewni oraz specyfiki źródeł zanieczyszczeń zlokalizowanych na objętym badaniami terenie.
Klasyfikację jakości wód rzecznych przeprowadzano na podstawie metody
stężeń charakterystycznych. Stężenie charakterystyczne to średnia z dwóch najbardziej niekorzystnych wyników, stwierdzonych w okresie obserwacyjnym.
W przypadku wskaźników toksycznych i hydrobiologicznych jako stężenie charakterystyczne przyjmowano wynik najmniej korzystny, natomiast w przypadku
wskaźników bakteriologicznych – drugi z kolei wynik najmniej korzystny.
O końcowej klasie decydował wskaźnik o najwyższym przekroczeniu norm, przy
czym ocenie podlegała cała objęta badaniami długość cieku.
Zgodnie z programami monitoringu środowiska dla województwa kujawsko-pomorskiego (ryc. 1), corocznie badania prowadzone były na Wiśle, Noteci,
Brdzie, Drwęcy i Zgłowiączce, pozostałe rzeki kontrolowano w cyklach 3–5-letnich. Programy opracowywane od 2000 r. zakładały kontynuację badań z lat
poprzednich w sieci krajowej i wojewódzkiej (regionalnej). W województwie sieć
krajową tworzyło 14 punktów pomiarowych zlokalizowanych na Wiśle i Noteci.
Sieć regionalna w 2002 r. to 104 punkty zlokalizowane m.in. na Drwęcy, Brdzie,
Zgłowiączce, Mieni, Frybie, Strudze Toruńskiej, Strudze Zielonej, Kotomierzycy,
Maruszy, Kiczy, Wielkim Kanale Brdy, Kanale Bydgoskim, Rokitce oraz na stanowiskach ujściowych dopływów do Zbiornika Koronowskiego i jeziora Gopło.
W 2003 r. badania w sieci regionalnej prowadzono w 105 punktach kontrolnych,
które zlokalizowano m.in. na Drwęcy, Brdzie, Kanale Bydgoskim, Czerskiej Strudze, Strudze Toruńskiej, Strudze Wąbrzeskiej, Strudze Kowalewskiej, Lutrynie,
Strudze Radzyńskiej, Rypienicy, Zgłowiączce, Chełmiczance, Kanale Bachorze,
Tążynie, Noteci Zachodniej i Pannie. W programie na lata 2004–2005 znalazło się
wyraźne odniesienie do RDW – wydzielono rzeki badane w ramach monitoringu
diagnostycznego i operacyjnego, a także:
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Ryc. 1. Główne rzeki województwa kujawsko-pomorskiego
Fig. 1. Main rivers of Kujawsko-Pomorskie Voivodeship

− monitoringu wód powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenia
związkami azotu ze źródeł rolniczych;
− monitoringu wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb;
− monitoringu wód powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności.
W 2004 r. badaniami objęto łącznie 140 stanowisk w monitoringu diagnostycznym i 4 w monitoringu operacyjnym. W 2005 r. liczba stanowisk w monitoringu
diagnostycznym uległa zmniejszeniu do 102. W 2006 r., ze względu na brak nowych aktów prawnych regulujących monitoring wód, program badań sporządzony został na podstawie rozporządzenia MŚ z 11 lutego 2004 w sprawie klasyfikacji wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód. Łącznie na
rzekach województwa kujawsko-pomorskiego zaplanowano prowadzenie badań
na 113 stanowiskach pomiarowych, w tym:
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− na 46 w ramach monitoringu wód powierzchniowych przeznaczonych
do bytowania ryb;
− na 18 w ramach monitoringu wód powierzchniowych wrażliwych na
zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych;
− na 4 w ramach monitoringu wód powierzchniowych przeznaczonych do
zaopatrzenia ludności;
− na 2 jako kontynuacji badania Strugi Toruńskiej w ramach Zintegrowanego
Monitoringu Środowiska Przyrodniczego na stacji bazowej Koniczynka;
− na 5 w ramach monitoringu badawczego, dotyczącego programu
NFOŚiGW, realizowanego na terenach wiejskich w zlewni Strugi Ciechocińskiej.
W programie monitoringu na lata 2007–2009 założono, że będzie to okres zasadniczych zmian w programach badawczych jakości wód w rzekach. System monitoringu wód powierzchniowych będzie wdrażany stopniowo w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych, tak by w okresie pierwszego cyklu planowania, tzn. do 2009 r., odpowiadał w pełni wymaganiom RDW.
Ocenę jakości wód rzecznych począwszy od 2004 r. zaczęto sporządzać
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2004 r. Rozporządzenie
wprowadziło 5 klas czystości, ocenę sporządza się w punktach pomiarowych.
Dla każdego oznaczonego z częstotliwością 12 razy w roku wskaźnika, wyznacza
się wartość stężenia odpowiadającą percentylowi 90, a w przypadku mniejszej
częstotliwości, przyjmuje się najmniej korzystną wartość stężenia. Określenie
ogólnej klasy jakości dokonuje się, porównując wyznaczone wartości stężeń poszczególnych wskaźników. Jako końcową przyjmuje się klasę obejmująca 90%
wartości wcześniej określonych klas dla poszczególnych wskaźników. W jednym
punkcie pomiarowym możliwe jest dokonanie kilku ocen jakości wód w zależności od sposobu ich użytkowania. W województwie kujawsko-pomorskim przykładem takiej sytuacji jest rzeka Brda, dla której w punkcie zlokalizowanym na
15,6. km, tj. na ujęciu wody Czyżkówko, sporządzane są ocena ogólna oraz oceny
pod kątem przydatności do celów pitnych i przydatności wód do bytowania ryb
w warunkach naturalnych.
Podsumowanie
Przedstawiona problematyka miała na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi
na skomplikowany charakter nowych zadań wprowadzanych do monitoringu
rzek.
Ramowa Dyrektywa Wodna spowodowała szereg bardzo istotnych zmian
w programach badań rzecznych realizowanych przez IOŚ. Dotyczą one liczby
i lokalizacji stanowisk pomiarowo-kontrolnych, zakresu i częstotliwości wykonywanych badań oraz metod ocen jakości wód. Ocena tych zmian pozostaje niejednoznaczna. Aktualnie badania prowadzone są głównie w profilach ujściowych
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rzek, co niestety nie zawsze odzwierciedla stan wiedzy o jakości wód w całej
zlewni. Wydzielenie jednolitych części wód spowodowało, że badaniami w monitoringu diagnostycznym obejmowane są cieki odwadniające małe zlewnie,
w niewielkim stopniu kształtujące parametry jakościowe rzek, do których uchodzą. Częstotliwość oznaczania wskaźników fizyczno-chemicznych nie uległa
zmianie, natomiast wskaźników hydrobiologicznych dostosowana została do
długości trwania sezonu wegetacyjnego, co należy ocenić pozytywnie.
Pomimo szeregu trudności w prowadzeniu badań, IOŚ systematyczne z roku na rok dostosowuje badania wód rzecznych do wymogów RDW. Dzięki
wprowadzonym systemom zarządzania jakością powstała rzetelna, wieloletnia
baza danych o jakości wód największych rzek polskich. Jest to wiarygodna podstawa do opracowania prognoz jakości wód powierzchniowych i programów
ochrony wód w dorzeczach, co ma podstawowe znaczenie dla gospodarki wodnej kraju.
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River research in the light of the Water Framework Directive realized
by the Environmental Protection Inspection
The provisions of the Water Framework Directive forced many very important changes
in the monitoring of rivers conducted by the Environmental Protection Inspection. They
refer to the number and location of measuring sampling points, the scope and frequency
of conducted research and the methods of water quality assessment. The programme of
research into Polish waters and the process of its adjustment to the requirements of the
Water Framework Directive is presented in this work. According to information from
the Chief Inspectorate of Environmental Protection, in 2007, the monitoring of waters
was conducted by voivodeship inspectorates of environmental protection in 1609 measuring – sampling points concerning the following: monitoring of dangerous substances,
EIONET-Waters network, monitoring at territories sensitive to pollutions with ammonia
compounds from agricultural sources, monitoring with respect to the use of water, that
is occurrence or fish in natural conditions, public beaches and water used to supply
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people and points resulting from the provisions of the Accession Treaty – the so-called
benchmark points. In all the measurement points of the diagnostic monitoring, the same
research scope was realized, covering 52 parameters, in selected points including indicators resulting from the use of river waters (tab. 1). Currently, the most important problem concerning realization of the above-mentioned studies is the lack of a stable system
of financing such projects. In spite of numerous difficulties in conducting these studies,
the Environmental Protection Inspection systematically, year by year, adjusts its river
water studies to the requirements of the Water Framework Directive. Thanks to the introduced quality management systems, there has originated a reliable, long-term data
base on the quality of waters of the biggest Polish rivers.
Key words: Water Framework Directive, monitoring of surface waters, environmental
protection inspection.
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Zarys treści: Artykuł przedstawia analizę obecnego stanu wód powierzchniowych
i podziemnych, a także przyczyn ich degradacji, na przykładzie zlewni czterech rzek Przymorza – Słupi, Łupawy, Łeby oraz Redy i Piaśnicy, w świetle wymagań, jakie stawia nam
Ramowa Dyrektywa Wodna. Omówiono kolejne etapy prac wdrożeniowych, mających na
celu scharakteryzowanie stanu zasobów wodnych w obszarach dorzeczy, a na tej podstawie
określenie działań, które doprowadzą do polepszenia lub utrzymania zadowalającego stanu
wód zgodnie z normami określonymi przez Ramową Dyrektywę Wodną.
Słowa kluczowe: Ramowa Dyrektywa Wodna, jednolite części wód, silnie zmienione
części wód, dobry stan wód.

Zasoby wodne według Ramowej Dyrektywy Wodnej
O tym, jak bezbronne jest nasze środowisko i jak jesteśmy od niego zależni, przypominamy sobie zwykle dopiero w obliczu wielkich katastrof ekologicznych.
A przecież skutki degradacji środowiska można zobaczyć wokół siebie na co
dzień. Rzeki i jeziora, z których często czerpiemy wodę do picia, są zanieczyszczone. Kąpieliska, w których moglibyśmy wypocząć, w wielu miejscach nie nadają się do wykorzystania. Z rzek zniknęło wiele gatunków ryb. W wyniku działalności człowieka zanieczyszczona została woda i zagrożone związane z nią życie.
Stosunek Wspólnot Europejskich do jakości wody w rzekach, jeziorach oraz
gospodarki wodnej nabrał nowego wymiaru w 2000 r. wraz z ustanowieniem Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Jej głównym celem jest ochrona wód dla
wszystkich pokoleń. Celem operacyjnym jest osiągnięcie do 2015 r. i utrzymanie
dobrego stanu wód, czyli stanu jak najmniej zakłóconego działalnością człowieka.
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Dyrektywa zobowiązuje do prowadzenia takiej polityki wodnej, która zapewni ludziom dostęp do czystej wody pitnej po rozsądnej cenie, która umożliwi rozwój
gospodarczy i społeczny przy równoczesnym poszanowaniu potrzeb środowiska
naturalnego.
Jaki jest obecny stan naszych wód? Jakie są najważniejsze przyczyny degradacji wód i środowiska wodnego? Niniejszy referat jest próbą udzielenia odpowiedzi na te i inne pytania w odniesieniu do zlewni czterech rzek Przymorza
– Słupi, Łupawy, Łeby oraz Redy i Piaśnicy, znajdujących się w administracji
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Wody powierzchniowe
Pierwszym działaniem w ramach charakteryzowania obszarów dorzeczy było
określenie typów wód płynących. Typologia abiotyczna powierzchniowych wód
płynących w Polsce została określona na podstawie następujących kryteriów:
− wielkości powierzchni zlewni cieków; cieki to: potoki i strumienie 10–100
km², małe rzeki 100–1000 km², średnie rzeki 1000–10 000 km² i wielkie
rzeki > 10 000 km²;
− wysokości bezwzględnej: > 800, 200–800 i < 200 m n.p.m.;
− geologii podłoża: krzemionkowe, wapienne lub organiczne.
Typy abiotyczne jezior w Polsce zostały wyznaczone według następujących kryteriów:
− wysokości bezwzględnej: > 800, 200–800 i < 200 m n.p.m.;
− średniej głębokości: bardzo płytkie < 3 m, płytkie 3–15 m i głębokie > 15 m;
− wielkości powierzchni: małe 0,5–1 km², średnie 1–10 km², duże 10–100
km² i bardzo duże > 100 km²;
− geologii podłoża: krzemionkowe, wapienne lub organiczne.
Typologia abiotyczna rzek obszaru Dolnej Wisły została ustalona według kryteriów systemu A, opartego na podziale Europy na ekoregiony (Illies 1996)
i określającego obowiązkowe parametry, na podstawie których definiowane są
granice pomiędzy poszczególnymi typami wód powierzchniowych.
Na obszarze całej Polski wyznaczono 26 typów rzek, 13 typów jezior, 5 typów wód przejściowych i 3 typy wód przybrzeżnych. Dla każdego z typów ustalono charakterystyczne parametry, opisujące stan naturalny, czyli warunki referencyjne. Stanowią one wzorzec stanu wód powierzchniowych, do którego należy dążyć opracowując programy działań. Ze względu na brak dostatecznych
informacji z monitoringu badań biologicznych, niezbędnych do ustalenia warunków referencyjnych, przedstawione na obecnym etapie warunki referencyjne są
wstępne i wymagają weryfikacji w dalszych pracach. Wstępne warunki referencyjne w postaci opisowej (metryczki) zostały przedstawione dla każdego z wyróżnionych typów rzek przy wykorzystaniu danych dostępnych w literaturze
i z baz danych IMGW.
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W odniesieniu do omawianych rzek Przymorza wyznaczono następujące
typy (w nawiasie podano kod):
• Słupia – rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19), odcinek źródłowy to ciek
łączący jeziora (25), część wód Słupi od zbiornika Konradowo do zbiornika
Krzynia to typ nieokreślony – dla sztucznych odcinków cieków (0); większość dopływów Słupi to potoki nizinne piaszczyste (17), jedynie część rzeki
Skotawy wyznaczona jako potok lub strumień na obszarze będącym pod
wpływem procesów torfotwórczych (23).
• Łupawa – rzeka nizinno-żwirowa (20), większość dopływów to potoki nizinne piaszczyste (17) lub żwirowe (18).
• Łeba – od źródeł do połowy biegu rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19),
dalej rzeka na obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych
(24), kanały Łupawski i Gardno–Łebsko oraz Kanał Żarnowski wyznaczone
jako typ nieokreślony – dla sztucznych odcinków rzek (0), większość dopływów to potoki nizinne piaszczyste (17).
Odcinki ujściowe Słupi, Łupawy i Łeby są to wody przyujściowe pod wpływem wód słonych (22).
• Piaśnica – do Jeziora Żarnowieckiego to potok nizinny piaszczysty (17),
część wód Jeziora Żarnowieckiego to ciek łączący jeziora (25), a odcinek ujściowy Piaśnicy wyznaczono jako potok na obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych (23).
• Reda – rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19), dopływy to potoki nizinne
piaszczyste (17).
Typologia abiotyczna jezior w dorzeczu Dolnej Wisły została ustalona na podstawie kryteriów systemu B, który oprócz parametrów obowiązkowych dopuszcza także zastosowanie licznych parametrów nieobowiązkowych, takich jak: kategoria podatności zbiornika na degradację, klasa czystości wody, czy podstawowe wskaźniki chemiczne. W regionie Dolnej Wisły wyznaczonych zostało
7 typów jezior (tab. 1).
Kolejnym krokiem w procedurze charakteryzowania obszarów dorzeczy
był podział wód, zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych, na spójne elementy, zwane jednolitymi częściami wód. Pod pojęciem jednolitej części wód
powierzchniowych (JCWP) rozumie się oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych, taki jak: jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, sztuczny
zbiornik wodny, struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub ich części, morskie
wody wewnętrzne, wody przejściowe lub wody przybrzeżne.
Przy wyznaczaniu jednolitych części wód rzek korzystano z warstwy mapy
numerycznej rzek, warstwy obszarów chronionych, mapy topograficznej Polski,
mapy numerycznej rozmieszczenia ujęć wody pitnej wód podziemnych i powierzchniowych, wód przeznaczonych do rekreacji, obszarów narażonych na
szczególne zanieczyszczenie związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł rolniczych,
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Tab. 1. Typologia jezior Przymorza (Typologia..., 2004)
Tab. 1. Typology of Pomeranian lakes (Typologia..., 2004)
Typ jeziora

Kod

Zlewnia bilansowa
Słupia

Łupawa

Łeba

Jezioro o niskiej
zawartości wapnia,
stratyfikowane

1a

Glinowskie,
Jeleń, Boruja
Duża

Jezioro o niskiej
zawartości wapnia,
niestratyfikowane

1b

Jezioro o wysokiej
zawartości wapnia,
o małym wypływie
zlewni,
stratyfikowane

2a

Czarne,
Salińskie

Jezioro o wysokiej
zawartości wapnia,
o małym wypływie
zlewni,
niestratyfikowane

2b

Jezioro o wysokiej
zawartości wapnia,
o dużym wypływie
zlewni,
stratyfikowane

3a

Węgorzyno,
Gowidlińskie,
Chotkowskie,
Skotawsko
Wielkie

Potęgowskie
Duże,
Junno, Jasień
Północny

Sianowskie,
Lubowidzkie

Jezioro o wysokiej
zawartości wapnia,
o dużym wypływie
zlewni,
niestratyfikowane

3b

Głębokie,
Mędrzechowskie,
Żukowskie

Kamienieckie

Reskowo

Jezioro przymorskie,
pod wpływem wód
słonych

4

Gardno

Łebsko,
Sarbsko

Dołgie
Wielkie
Mausz Mały,
Mausz Duży,
Kamieniczno

Reda i Piaśnica

Jasień
Południowy

Wysoka, Otalżyno, Dąbrze,
Choczewskie

Łapalickie,
Kozie

Lewinko,
Żarnowieckie

cieków przeznaczonych do bytowania ryb karpiowatych i łososiowatych, użytkowania terenów.
W zlewni rzeki Słupi (ryc. 1) wyznaczono 6 scalonych jednolitych części
wód powierzchniowych (SJCW): 1501 – Słupia od źródeł do dopływu z Jeziora
Głębokiego, 1502 – Słupia od dopływu z Jeziora Głębokiego do zapory zbiornika
Konradowo, 1503 – Słupia ze zbiorników Konradowo i Krzynia, 1504 – Słupia od
zbiornika Krzynia do Kamieńca, 1505 – Skotawa, 1506 – Słupia od Kamieńca do
ujścia; w ich obrębie wyznaczono 26 JCWP rzeki i 13 JCWP jezior.
W zlewni rzeki Łupawy (ryc. 1) wyznaczono 4 SJCW: 1601 – Łupawa od źródeł do Darżyńskiej Strugi, 1602 – Łupawa od Darżyńskiej Strugi do jeziora Gardno,
1603 – Łupawa od jeziora Gardno do ujścia z przymorzem od Łupawy do Łeby
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Ryc. 1. Zlewnie rzek Przymorza na tle scalonych części wód powierzchniowych (M. Wadecka na
podstawie MPHP)
Fig. 1. Clustered water bodies in coastal river basins (M. Wadecka on the basis of MPHP)

1604 – Orzechówka z przymorzem od Słupi do Łupawy; w ich obrębie wyznaczono 21 JCWP rzeki i 6 JCWP jezior.
W zlewni rzeki Łeby (ryc. 1) wyznaczono 4 SJCW: 1701 – Łeba od źródeł do
Pogorzelicy, 1702 – Łeba od Pogorzelicy do jeziora Łebsko, 1703 – bezpośrednia
zlewnia jeziora Łebsko, 1704 – Łeba od zbiornika Łebsko do ujścia; w ich obrębie
wyznaczono 28 JCWP rzeki i 8 JCWP jezior.
W zlewni rzek Redy i Piaśnicy (ryc. 1) wyznaczono 7 SJCW: 1801 – Przymorze od Łeby do Piaśnicy z Piaśnicą, 1802 – Reda od źródeł do Bolszewki, 1803
– Reda od Bolszewki do ujścia z Zagórską Strugą i przymorzem do Kanału Ściekowego, 1805 – przymorze od Płutnicy do Redy, 1806 – przymorze od Kanału
Ściekowego, z Kanałem Ściekowym do Martwej Wisły, 1807 – Bychowska Struga,
1808 – kanał Karwianka i Czarna Woda z przymorzem od Piaśnicy do Płutnicy
i z Półwyspem Helskim, w ich obrębie wyznaczono 24 JCWP rzeki i 8 JCWP jezior.
Dla porównania – w dorzeczu Wisły wyznaczono 2626 JCWP rzek, w tym 458
w regionie wodnym Dolnej Wisły, oraz 621 JCWP jezior, w tym 283 w regionie
wodnym Dolnej Wisły. W celu scharakteryzowania stanu wód niezbędne było
wyróżnienie wśród nich kategorii wód silnie zmienionych i sztucznych. Praca ta
była wieloetapowa, łącznie z weryfikacją wskaźników do oceny stanu ilościowego
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i morfologicznego części wód powierzchniowych, wraz ze zmianą ich wartości
progowych dla uściślenia wstępnego wyznaczenia silnie zmienionych części wód.
Silnie zmienione części wód (SZCW) to jednolite części wód, które uległy fizycznemu przekształceniu na skutek działalności człowieka, a przekształcenia fizyczne spowodowały zmiany hydromorfologiczne, które trzeba odwrócić dla osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego. Sztuczne części wód (SCW) to wody powierzchniowe powstałe na skutek działalności człowieka w miejscu, gdzie wcześniej nie istniała jednolita część wód, a które nie powstały na skutek bezpośredniego fizycznego przekształcenia, przesunięcia lub zmiany granic istniejącej jednolitej
części wód.
W odniesieniu do omawianych rzek Przymorza wyznaczono 67 SZCW wód,
27 części wód znajdujących się w stanie naturalnym i 5 SCW wód. Wśród jezior tej
części Przymorza wyznaczono 34 naturalne części wód oraz 1 SZCW.
Wskaźnikiem charakteryzującym zasoby wodne w dorzeczu jest także analiza wpływu działalności człowieka na stan wód powierzchniowych i podziemnych, zwana analizą presji i oddziaływań. Przeanalizowano m.in. presje wynikające z punktowych źródeł zanieczyszczeń komunalnych i przemysłowych, zanieczyszczeń obszarowych, pochodzących z rolnictwa, znaczących poborów wód
i zmian morfologicznych. Określono jednolite części wód zagrożone i niezagrożone
niespełnieniem celów RDW. Wyniki analizy presji i oddziaływań w odniesieniu
do cieków powierzchniowych wskazują na umiarkowany udział jednolitych części wód zagrożonych i potencjalnie zagrożonych niespełnieniem celów RDW.
W odniesieniu do omawianych rzek Przymorza wyznaczono (bez hydromorfologii, praca na etapie konsultacji społecznych) 91 części wód niezagrożonych oraz 8 części wód zagrożonych, a wśród jednolitych części wód jezior –
17 części wód niezagrożonych oraz 19 części wód zagrożonych.
Zidentyfikowano ponadto ekosystemy lądowe zależne od wód oraz przeprowadzono wstępną analizę ekonomiczną gospodarowania wodami. Wyniki tych
badań, z uwagi na skalę ich opracowania, nie są przedmiotem niniejszego referatu.
Ważnym czynnikiem, uzupełniającym informacje o stanie wód w dorzeczu,
są dostrzegane problemy gospodarki wodnej. W celu identyfikacji istotnych problemów gospodarki wodnej w poszczególnych regionach wodnych zachowano
jednolitą metodykę ich wyznaczania. Aby to osiągnąć na poziomie krajowym,
stworzono katalog istotnych problemów, który grupuje odpowiednie zagadnienia dotyczące gospodarki wodnej. W omawianych zlewniach rzek Przymorza
zidentyfikowano siedem istotnych problemów gospodarki wodnej, są to:
− odprowadzanie nieoczyszczonych i niedostatecznie oczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych oraz wód chłodniczych (ZJ21);
− niedostateczna sanitacja obszarów wiejskich i rekreacyjnych (ZJ22);
− zaśmiecenie koryt rzek i potoków (ZJ27);
− zaburzenia ciągłości biologicznej rzek i potoków (ZM32);
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zmiana naturalnych warunków hydromorfologicznych wód powierzchniowych poprzez zabudowę hydrotechniczną i regulację rzek i potoków
(ZM33);
− ochrona przed powodzią (ZE51);
− zagrożenia jakości wód podziemnych, nieposiadających izolacji, utworami nieprzepuszczalnymi (ZJ28) – jedynie w przypadku zlewni rzek Łupawy oraz Redy i Piaśnicy.
Przeprowadzono analizę czynników, które stanowią o danym problemie. W odniesieniu do pierwszego z nich przeanalizowano bezpośrednie odprowadzanie
wód z zakładów przemysłowych, wydane pozwolenia wodnoprawne, wyniki
kontroli jakości odprowadzanych ścieków, wykorzystywanie kanalizacji deszczowej do odprowadzania ścieków bytowych oraz przestrzeganie przez użytkowników, korzystających z wód, warunków nałożonych pozwoleniem.
W określeniu kolejnego wzięto pod uwagę dysproporcje pomiędzy stopniem zwodociągowania a skanalizowaniem obszarów wiejskich, oczyszczalnie
przydomowe, zbiorniki bezodpływowe z wywozem ścieków do oczyszczalni,
szczelność zbiorników, gospodarkę ściekową na terenach rekreacyjnych, ograniczenia rekreacyjnego wykorzystania wód, brak kanalizacji sanitarnej, brak infrastruktury sanitarnej kąpielisk, przystani itp., przestrzeganie przez użytkowników,
korzystających z wód, warunków nałożonych pozwoleniem wodnoprawnym.
W przypadku problemu zaśmiecania koryt rzek i potoków przedmiotem
analizy była gospodarka odpadami w gminach, przestrzeganie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przestrzeganie przez użytkowników,
korzystających z wód, warunków nałożonych pozwoleniem wodnoprawnym,
właściwa gospodarka odpadami (lokalizacja, zabezpieczenie, infrastruktura,
gospodarowanie na składowiskach).
Odnośnie do zaburzenia ciągłości biologicznej rzek i potoków ocenie poddano drożności głównych szlaków migracyjnych ryb wędrownych (stopień wyposażenia istniejącej infrastruktury wodnej w przepławki), niezachowanie przepływu nienaruszalnego, zabudowę poprzeczną, zabudowę hydrotechniczną
i żeglowne wykorzystanie wód.
Analiza zabudowy poprzecznej i podłużnej, regulacji rzek i potoków, wykorzystania energetycznego wód, zabudowy hydrotechnicznej oraz żeglownego
wykorzystania wód. posłużyła do zidentyfikowania problemu zmian naturalnych warunków hydromorfologicznych wód powierzchniowych poprzez zabudowę hydrotechniczną i regulację rzek i potoków.
W ramach tematu ochrony przeciwpowodziowej analizie poddano lokalne
systemy ostrzeżeń, miejskie, gminne, powiatowe plany ochrony przeciwpowodziowej, zabezpieczenia, obwałowania i regulacje rzek, suche zbiorniki wodne,
poldery itp. – nieinwestycyjne systemy ochrony przeciwpowodziowej.
Przedstawiona powyżej prace, charakteryzujące rzeki i jeziora Przymorza
pozwoliły na dokonanie wstępnej oceny stanu ich wód (tab. 2 i 3). W odniesieniu
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Tab. 2. Ocena stanu JCWP rzek (Program…, 2008)
Tab. 2. River water bodies quality assessment (Program..., 2008)

Zlewnie bilansowe

Liczba
JCWP rzek

Ocena stanu JCWP rzek
dobry
stan wód

potencjalnie
zły stan wód

zły
stan wód

[ liczba JCWP]
Słupia

26

22

0

4

Łupawa

21

16

0

5

Łeba

28

7

15

6

Reda i Piaśnica

24

4

11

9

Tab. 3. Ocena stanu JCWP jezior (Program…, 2008)
Tab. 3. Lake water bodies quality assessment (Program…, 2008)
Ocena stanu JCWP jezior
Zlewnie bilansowe

Liczba
JCWP jezior

dobry stan wód

poniżej dobrego stanu
[liczba JCWP]

Słupia

13

6

7

Łupawa

6

2

4

Łeba

8

3

5

Reda i Piaśnica

8

6

2

do stwierdzonego stanu wód na obecnym etapie planowania gospodarowania
wodami nakreślono cele środowiskowe, które oparte zostały głównie na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizyczno-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych, dotyczących stanu ekologicznego wód powierzchniowych, oraz wskaźników chemicznych, świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego
stanu, z uwzględnieniem kategorii wód (wg rozporządzenia Ministra Środowiska z 20 sierpnia 2008 w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych). Wartości wskaźników zestawiono w tab. 4 i 5. Uzupełniająco
podano w nich również informacje o liczbach części wód w poszczególnych kategoriach wód Przymorza, w przypadku których konieczne jest przedłużenie
terminu osiągnięcia określonych celów środowiskowych, z uwagi na specyficzne
uwarunkowania, uniemożliwiające osiągnięcie tych celów do 2015 r. Dla uzupełnienia przedstawionej powyżej – zgodnej z wymogami RDW – charakterystyki
wód powierzchniowych przedstawiono podstawowe dane o stanie ilościowym
rzek Przymorza (tab. 6).
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Chlorofil „a” [µg∙dm ³]

< 20 / < 25
a

Wskaźnik okrzemkowy
dla jezior OIJe
Makrofitowy
indeks rzeczny

> 0,70 / > 0,65
c

35 /60

b

a

d

≥ 44,5e/ ≥ 47,1f/
≥ 37,9b

35 /60

b

0,50 / 0,45
c

35e/36,8f /
35b

a

d

Liczba JCWP naturalnych

Liczba JCWP silnie
zmienionych bądź sztucznych

Liczba JCWP z derogacjami

Elementy biologiczne
‒

Liczba JCWP wykazujących
obecnie bardzo dobry lub
dobry stan ekologiczny

Wartość dla potencjału
ekologicznego dobrego
lub powyżej dobrego

Wartość dla dobrego
stanu ekologicznego

Nazwa wskaźnika

Wartość dla bardzo
dobrego stanu ekologicznego

Tab. 4. Wartości graniczne wybranych wskaźników jakości biologicznej i fizyczno-chemicznej wód,
ustalonych jako cele środowiskowe dla jednolitych części wód płynących, dla zlewni rzek Przymorza,
uznanych za naturalne oraz silnie zmienione bądź sztuczne (Projekt…, 2008)
Tab. 4. Limit values of selected biological and physicochemical parameters as environmental objectives
for natural, artificial and heavily modified river water bodies in the Pomeranian Region (Projekt…, 2008)

27

27

72

53

b

0,50c / 0,45d
35e/36, 8f /
35b

Elementy fizyczno-chemiczne
Temperatura wody [°C]

≤ 22

24

24

Zawiesina ogólna [mg∙dm‒3] ≤ 25

50

50

BZT5 [mg O2∙dm‒³]

≤3

6

6

ChZT – Mn [mg O2∙dm‒³]

≤6

12

12

Azot ogólny [mg N∙dm ³]

≤5

10

10

Fosfor ogólny [mg P∙dm‒³]

≤ 0,2

0,4

0,4

‒

Siarczany [mg SO4∙dm‒³]

≤ 150

250

250

Chlorki [mg Cl∙dm‒³]

≤ 200

300

300

a Dla rzek nizinnych piaszczysto-gliniastych, rzek nizinnych żwirowych o powierzchni zlewni
≥ 5000 km², małych i średnich rzek na obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych,
a także cieków łączących jeziora.
b Dla wielkich rzek nizinnych.
c Dla potoków nizinnych lessowych lub gliniastych, potoków nizinnych piaszczystych, potoków
nizinnych żwirowych, potoków organicznych.
d Dla rzek nizinnych piaszczysto-gliniastych, rzek nizinnych żwirowych, małych i średnich rzek na
obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych oraz cieków łączących jeziora; obszar
zlewni mniejszy niż 5000 km².
e Dla potoków nizinnych lessowych lub gliniastych, potoków nizinnych piaszczystych, rzek nizinnych piaszczysto-gliniastych, rzek przyujściowych, będących pod wpływem wód słonych, potoków
organicznych, rzek w dolinie zatorfionej, cieków łączących jeziora.
f Dla potoków nizinnych żwirowych oraz rzek nizinnych żwirowych.
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Wskaźnik okrzemkowy
dla jezior OIJe
Makrofitowy indeks
stanu ekologicznego

8a/13b/ 19c/23d

8a/13b/1c/23d

> 0,83

0,55

0,55

1–0,680

0,679–0,340 /
0,679–0,270f
e

Liczba JCWP naturalnych

Liczba JCWP silnie zmienionych bądź sztucznych

Liczba JCWP z derogacjami

Elementy biologiczne
< 5a/ < 7b/
Chlorofil „a” [µg∙dm‒³]
< 10c/ < 10d

Liczba JCWP wykazujących
obecnie bardzo dobry lub
dobry stan ekologiczny

Wartość dla dobrego
stanu ekologicznego

Wartość dla bardzo
dobrego stanu
ekologicznego

Nazwa wskaźnika

Wartość dla potencjału
ekologicznego dobrego
lub powyżej dobrego

Tab. 5. Wartości graniczne wybranych wskaźników jakości biologicznej i fizyczno-chemicznej wód,
ustalonych jako cele środowiskowe dla jednolitych części wód jezior (Projekt…, 2008)
Tab. 5. Limit values of selected biological and physicochemical parameters as environmental objectives for lake water bodies in the Pomeranian Region (Projekt…, 2008)

17

35

1

18

0,679–0,340e/
0,679–0,270f

Elementy fizyczno-chemiczne
Przezroczystość
– widzialność krążka
Secchiego [m]

2,5a/1,7b/1,5c/1d

2,5a/1,7b/1,5c/1d 2,5a/1,7b/1,5c/1d

Tlen rozpuszczony
[mg O2∙dm‒³]

≥4

≥4

≥4

Azot całkowity
[mg N∙dm‒³]

1,5a/2b/1,6c/2,5d

1,5/22/1,63/2,54

1,5a/2b/1,6c/2,5d

Fosfor ogólny
[mg P∙dm‒³]

0,06a/0,09b/0,10c 0,061/0,092/
0,103/0,124
/0,12d

0,06a/0,09b/0,10c
/0,12d

Dla jezior stratyfikowanych o współczynniku Schindlera < 2. b Dla jezior stratyfikowanych
o współczynniku Schindlera > 2. c Dla jezior niestratyfikowanych o współczynniku Schindlera < 2.
d Dla jezior niestratyfikowanych o współczynniku Schindlera > 2. e Dla jezior ramienicowych głębokich. f Dla jezior ramienicowych płytkich.
a

Tab. 6. Charakterystyka ilościowa wód powierzchniowych (Kowalczyk i in. 1999)
Tab. 6. River discharges at the outlets (Kowalczyk et al. 1999)
Rzeka

Profil

Przepływ

Wielkość przepływu [m³∙s‒1]

Słupia

ujście do morza

SN
SS
SW

8,75
17,32
33,20

Łupawa

ujście do morza
(Rowy Małe)

SN
SS
SW

4,77
9,13
17,14

Łeba

ujście do morza

SN
SS
SW

9,90
18,19
40,14

Reda

ujście
do Zatoki Puckiej

SN
SS
SW

2,07
4,61
15,21
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Wody podziemne
Wody podziemne i powierzchniowe tworzą zintegrowany system wodny, jednak
ze względu na odmienny sposób ich występowania, warunki zasilania i przepływ oraz kontakt z otoczeniem cechuje je różna jakość. Większość zasobów wód
podziemnych nadaje się do bezpośredniego wykorzystania na cele gospodarcze,
a na cele konsumpcyjne – po zastosowaniu prostych metod uzdatniania, polegających głównie na usuwaniu naturalnych pierwiastków, takich jak żelazo i mangan. Także łatwość ich ujęcia w dogodnym miejscu, a zwłaszcza stabilność składu
fizyczno-chemicznego przemawiają za potrzebą szczególnej ich ochrony.
Z rozpoznania warunków hydrogeologicznych w regionie wodnym dolnej
Wisły oraz z badań monitoringu jakości wód podziemnych wynika, że antropogeniczne zanieczyszczenia wód podziemnych występują przede wszystkim
w rejonach intensywnego zagospodarowania, zarówno w sferze przemysłowej,
komunalnej, jak i rolniczej. Zanieczyszczenia te obserwowane są przede wszystkim w wodach płytkich poziomów wodonośnych.
Głównym zagrożeniem jakości wód podziemnych są zanieczyszczenia obszarowe powodowane przez:
− chemizację rolnictwa i leśnictwa (stosowanie nadmiernych dawek nawozów mineralnych oraz chemicznych środków ochrony roślin);
− niewłaściwe stosowanie nawozów naturalnych, w tym gnojowicy;
− brak systemów kanalizacyjnych, niedostateczną liczbę oczyszczalni ścieków;
− nieodpowiednio przygotowane składowiska odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych, a także wylewiska odpadów płynnych;
− nieszczelne zbiorniki ściekowe;
− zanieczyszczenia atmosfery (imisja gazów i pyłów – kwaśne deszcze).
Dużym zagrożeniem jakości wód podziemnych są rozproszone punktowe ogniska zanieczyszczeń, np. niewłaściwie zaprojektowane i wykonane magazyny
środków chemicznych, stacje benzynowe.
Charakteryzując występowanie i dynamikę wód podziemnych w omawianych zlewniach rzek Przymorza, odnotować należy, że zgodnie z Atlasem hydrogeologicznym Polski (Paczyński 1993, 1995), są one zakwalifikowane do tzw. subregionu przymorskiego, będącego północną częścią regionu pomorskiego. Obszar ten
wyróżniają wyjątkowo korzystne warunki zasilania i w konsekwencji wysokie
wartości zasobów odnawialnych i dyspozycyjnych. Główną bazą drenażu subregionu przymorskiego jest pradolina Redy–Łeby. Skupiają się w niej regionalne
strumienie przepływu wód podziemnych (zasilanie lateralne). Wysoka zasobność
tej struktury wodonośnej gwarantuje również dobrze wykształcony poziom wodonośny i brak izolacji od powierzchni terenu. Z uwagi na wymienione uwarunkowania obszar ten został wyróżniony jako rejon pradoliny. Dla potrzeb gospodarowania wodami podziemnymi oraz w celu ich monitorowania i sporządzania rapor-
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tów o ich stanie wyodrębniono jednolite części wód podziemnych (JCWPd) (ryc. 2).
Są to: zlewnie rzek Przymorza (11), obszar związany ze Słowińskim Parkiem Narodowym (12) oraz zlewnia Piaśnicy, Redy, Raduni i Motławy (13).

Ryc. 2. Zlewnie rzek Przymorza na tle jednolitych części wód podziemnych (M. Wadecka na podstawie MPHP)
Fig. 2. Groundwater bodies in coastal river basins (M. Wadecka on the basis of MPHP)

Tab. 7. Charakterystyka hydrogeologiczna jednolitych części wód podziemnych (Lidzbarski, Pasierowska 2006)
Tab. 7. Hydrogeological parameters of underground water bodies (Lidzbarski, Pasierowska 2006)

JCWPd

Powierzchnia
[km²]

11

4097

12

279

13

2818

14

31

Wiek

Rodzaj
ośrodka
skalnego

Miąższość
[m]

Współczynnik
filtracji
[m∙d−1]

Izolacja

Q

P

10–20

5–26

2a

Ng/Pg

P

10–40

3–20

1a

Q

P

20–40

8–25

3a

Położenie

Zlewnia Słupi,
Łupawy Łeby
Słowiński Park
Narodowy

Ng/Pg

P

10–20

3–26

1a

Q

P

20–50

8–25

2a (3a)

Ng/Pg

P

10–30

5–26

1a

Cr

P, SZ

> 40

3–8

1a

Zlewnia
Piaśnicy,
Redy, Raduni,
Motławy

20–40

8–25

3a

Półwysep Helski

Q

Uwagi

kredowe piętro
wodonośne
we wschodniej
części

Q – czwartorzęd, Ng – neogen, Pg – paleogen, Cr – karbon, P – ośrodek porowy, SZ – szczelinowy,
1a – izolacja korzystna (ciągły nadkład wód podziemnych ze spoistych warstw o rozległym rozprzestrzenianiu i miąższości > 10 m), 2a – średnia (ciągły nakład wód podziemnych ze spoistych
warstw, jednak ze zmienną miąższością), 3a – niekorzystna (nakład wód podziemnych ze spoistych
warstw o miąższości < 10 m)
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Jednolita część wód podziemnych jest to określona objętość wód podziemnych, występująca w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych. Najważniejsze parametry hydrogeologiczne JCWPd przedstawia tab. 7,
a wykaz zasobów dyspozycyjnych i perspektywicznych – tab. 8.
Tab. 8. Wykaz zasobów dyspozycyjnych i perspektywicznych (Lidzbarski, Pasierowska 2006)
Tab. 8. List of available and prospective underground water resources (Lidzbarski, Pasierowska 2006)
Nazwa obszaru zasobowego
(zlewni bilansowej – obszary
położone na zachód od Wisły)

Kategoria
zasobów

Powierzchnia
obszaru [km²]

Ilość zasobów
[m³∙h‒1]

Rezerwy
zasobów

Zlewnia Słupi

D

1 643

15 585

> 90%

Zlewnia Łupawy

D

924

4 831

> 90%

Zlewnia Łeby

D

1 801

9 700

> 90%

Zlewanie Redy, Piaśnicy, Płutnicy
(bez Półwyspu Helskiego i Strefy
Krawędziowej)

D

1 480

7 624

64%

Półwysep Helski

P

31

50

18%

D – dyspozycyjne, P – perspektywiczne.

[km²]

[tys.m³∙rok–1]

[m³∙24h–1]

[tys. m³∙rok–1]

[m³∙24h–1]

Procent wykorzystania
zasobów

Względna rezerwa
zasobów [kol. 6/kol. 4]

Względny stan rezerw
zasobów

Tab. 9. Zasoby i pobór wód podziemnych w Regionie Wodnym Dolnej Wisły z podziałem na JCWPd
(Lidzbarski, Pasierowska 2006).
Tab. 9. Underground water resources and consumption in the Lower Vistula Water Region broken
down into water bodies (Lidzbarski, Pasierowska 2006)

4 102

262 502

719 184

18 764

51 408

7,1

0,071

bardzo
wysoki

279

1 314

3 600

87

238

6,6

0,66

bardzo
wysoki

zlewnie
Piaśnicy,
Redy,
Raduni,
Motławy

2 815

175 673

481 296

38 640

105 863

22,0

0,220

bardzo
wysoki

Półwysep
Helski

31

438

1 200

357

978

81,5

0,815

Umiarkowany

Powierzchnia
JCWPd

11

12

13

14

Położenie

zlewnia
Słupi,
Łupawy
i Łeby
Słowiński
Park
Narodowy

Zasoby wód
podziemnych

Pobór wód
podziemnych
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Wstępne wartości podstawowych elementów bilansu wodnogospodarczego w granicach JCWPd zestawiono w postaci szacowanych wartości zasobów
i poboru wód podziemnych oraz przybliżonej oceny wykorzystania zasobów
(tab. 9). Ocenę stanu wód podziemnych przedstawiono w tab. 10.
Tab. 10. Ocena stanu wód podziemnych (Program…, 2008)
Tab. 10. Underground water bodies quality assessment (Program…, 2008)
Kod
JCWPd
2400_012

Zlewnie
bilansowe

Nr
SJCWP

Łupawa

DW1603

Łeba

DW1703

Ocena zagrożenia JCWPd
– stan obecny
stan
chemiczny

stan
ilościowy

słaby – ze względu dobry
na Fe, NH4, K, NO2

Stan wód w 2015
Derogacje
chemiczny ilościowy
dobry

dobry

nie dotyczy

słaby

derogacje
do 2021a

DW1704
2400_014

Reda,
Piaśnica

DW1808

słaby – ze względu słaby – ze wzglę- dobry
na Fe, NH4, HCO3 du na pobór

Derogacje do 2021 r. ze względu na położenie i walory turystyczne regionu (duży ruch turystyczny), duże zapotrzebowanie na wodę do spożycia i ingresje wód zasolonych.

a

Wnioski końcowe
Przeprowadzona na obecnym etapie i zgodnie z wymogami RDW analiza stanu
wód oraz ocena możliwości osiągnięcia dobrego stanu ich wskazują na następujące problemy:
• Udział JCWP zagrożonych nieosiągnięciem dobrego stanu w 2015 r. stanowi 53% wszystkich powierzchniowych wód płynących.
• Niedostatecznie rozpoznany pozostaje związek, tak ilościowy, jak i jakościowy, pomiędzy odpływem powierzchniowym (rzeki) a zasilającymi go
wodami podziemnymi. Szczególnego znaczenia nabiera znajomość tych relacji w świetle coraz częstszego sięgania po zasoby wód podziemnych do
celów nawodnieniowych w rolnictwie.
• Dostępność zasobów wód podziemnych w rejonie miasta Łeby i gmin
Wiecko i Smołdzino ogranicza zła jakość tych wód (oddziaływanie wód
morskich) oraz nakaz ochrony ekosystemów wodnych i lądowych Słowińskiego Parku Narodowego. Zjawisko to wskazuje na potrzebę jego dogłębnego udokumentowania i poszukiwania nowych zasobów wód pitnych poza tym rejonem.
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Water body quality assessment according
to the Water Framework Directive in the Pomeranian Region
European citizens are more and more requiring and expecting a high standard of water
quality i.e.: Safe drinking water, Clean bathing water, Clean water preservation in the
environment: rivers, lakes and the seashore.
The growing demand and the fact that most of the pollution in the environment
ends in waters led to the European Commission making water protection one of its environmental priorities. That context gave birth to the Water Framework Directive that put
forward the objective of good water status in all Europe.
The main objectives of the Water Framework Directive can be listed as follows:
− protecting all waters – rivers, lakes, coastal waters and groundwater;
− ensuring that all waters meet “good status” by 2015;
− setting up management systems at river basin level beyond political and administrative borders;
− ensuring active participation in the water management activities of all stakeholders, including NGOs, local communities, and up to the public at large, to make balanced and integrated decisions among the interested parties;
− ensuring the reduction and control of pollution from all sources to achieve good
status and, in particular, the progressive elimination of dangerous substances;
− implementing a water pricing policy towards full cost recovery for water services
and ensuring that the polluter-pays principle is applied for all stakeholders.
The present status of water resources in the Pomeranian Region is discussed in the paper
in compliance with the WFD. The main features of the region are as follows:
− total catchment area – 5917 sq km;
− number of sub-catchments – 4 (Słupia, Łupawa, Łeba and Reda);
− number of lake water bodies – 35;
− number of river water bodies – 99;
− number of groundwater bodies – 3;
− number of heavily modified water bodies – 68;
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−
−

number of artificial water bodies – 5;
number of surface water bodies at risk do not achieve the main objectives of WFD.

Key words: Water Framework Directive, water bodies, heavily modified water bodies,
good surface water status.
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Zarys treści: Badanie parametrów jakościowych wód powierzchniowych zlewni jest
problemem ważnym dla opisu stanu środowiska. Interpretacja jakości hydrosfery nabiera szczególnego znaczenia w obszarach o wysokich walorach przyrodniczych. Niestety
często bywa tak, że obszary unikatowe są słabo rozpoznane hydrochemicznie. W przypadku braku obserwacji i pomiarów w zlewni, można korzystać z badań modelowych.
Informacje o charakterze ogólnogeograficznym (np. ukształtowanie terenu, odpływ,
opad, użytkowanie terenu), uzupełnione katalogiem wybranych parametrów jakościowych (np. biogeny, metale ciężkie), definiują możliwości i zastosowane metody obliczeniowe. Po ich wykorzystaniu otrzymuje się teoretyczny obraz cech jakościowych wód
zlewni. W odniesieniu do dorzecza Włodawki, odwadniającej wschodnią część Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, zastosowano procedurę wykorzystującą funkcje analityczne systemu informacji geograficznej (GIS) do teoretycznego określania wartości
ładunków jonowych w profilach zamykających wybrane zlewnie cząstkowe. Poprzez
porównanie wartości teoretycznych z rzeczywistymi (archiwalne dane hydrochemiczne
oraz kontrolne pomiary terenowe) zweryfikowano przydatność proponowanej metody
dla badanego obszaru. Wykonano także mapy zróżnicowania przestrzennego ładunków
i stężeń wybranych jonów.
Słowa kluczowe: cyfrowe mapy zanieczyszczeń, GIS, ładunki jonowe, zlewnia Włodawki,
Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie.
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Obszar badań
Obszar badań stanowiło dorzecze Włodawki (ryc. 1, tab. 1), rzeki IV rzędu, lewego dopływu Bugu. Włodawka odwadnia wschodnią część Pojezierza ŁęczyńskoWłodawskiego oraz północne stoki Łuku Uhruskiego i południowe Garbu Włodawskiego. Niemal całą powierzchnię dorzecza cechuje równinny charakter
rzeźby, a wyjątek stanowią stoki morfologicznych wyniesień – wałów kredowych
oraz niewielkich denudacyjnych pagórków. Duże znaczenie hydrologiczne mają
jeziora (18 akwenów naturalnych oraz 1 zbiornik retencyjny) i płaskodenne,
pierwotnie bezodpływowe obniżenia, zajęte przez rozległe torfowiska. Wyżej
wyniesione, piaszczyste równiny akumulacyjne są wykorzystywane rolniczo.
Znaczny udział w powierzchni badanego terenu zajmują lasy, głównie bory sosnowe oraz podmokłe olsy (ryc. 2). Sieć odpływu powierzchniowego została intensywnie przekształcona antropogenicznie. Zmiany dotyczą geometrii koryt,
które w większości wyprostowano i pogłębiono, ale także rozrządu wody i przyspieszenia tempa jej obiegu. Duża liczba budowli hydrotechnicznych, pozwalająca niegdyś aktywnie sterować przepływem wód, jest obecnie zaniedbana i nie
spełnia swej roli.

Ryc. 1. Dorzecze Włodawki
1 – rzeki, 2 – zlewnie, 3 – numery zlewni
Fig. 1. The Włodawka River drainage area
1 – rivers, 2 – sub-basins, 3 – sub-basin number
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Tab. 1. Zlewnie cząstkowe w dorzeczu Włodawki
Tab. 1. Sub-basin in the drainage areas of the Włodawka River
Numer
zlewni

a

Rzeka

Profil

Powierzchnia
zlewni
cząstkowej

Wskaźnik
odpływua

Przepływ średni
(skumulowany)a

A [km2]

H [mm]

Qśr [dm3∙s‒1]

1

Włodawka

nr 1

24,67

130

102

2

Mietułka

Nowiny

31,67

128

128

3

Włodawka

Kołacze

177,52

129

957

4

Więzienny Rów

Szczęśniki

48,73

128

197

5

Krzemianka

Hańsk

49,57

127

199

6

Krzemianka

Luta

7

Włodawka

Adamki

8

Tarasienka

9
10

32,24

122

324

167,83

122

2126

Macoszyn

51,98

126

208

Tarasienka

Żłobek

69,18

121

474

Włodawka

Orchówek

58,62

119

2821

Wartości obliczone na podstawie funkcji opad – odpływ.

Ryc. 2. Użytkowanie terenu w zlewniach cząstkowych dorzecza Włodawki
1 – rzeki, 2 – zlewnie, 3 – typy użytkowania terenu: a – grunty orne, b – łąki, c – lasy, d – tereny zabudowane, e – wody i tereny podmokłe
Fig. 2. Land use in sub-basins of the Włodawka River drainage area
1 – rivers, 2 – sub-basins, 3 – land use type: a – cropland, b – pasture, c – forest, d – residential,
e – water and wetland
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Wykorzystane dane
Podstawą przeprowadzonych analiz był numeryczny model terenu (DEM)
o rozdzielczości przestrzennej 100 m utworzony metodą ANUDEM (Hutchinson,
1989), przy wykorzystaniu procedury TOPOGRID w programie ESRI ArcGIS
Workstation. Interpolacji dokonano na podstawie poziomic i punktów wysokościowych z mapy topograficznej 1:50000. Ze względu na małe zróżnicowanie
topograficzne powierzchni i niskie działy wodne, numeryczny model terenu
przekształcono, przegłębiając dna koryt rzecznych w celu wymuszenia prawidłowych kierunków spływu wód po powierzchni terenu opisanej modelem.
Metoda ta znana jest w literaturze pod nazwą „burning in the streams” (Sobolewski
2000). Tak spreparowany DEM posłużył do utworzenia cyfrowych map kierunków spływu w formacie rastrowym (GRID).
Jako dane opisujące zasilanie obszaru zlewni wykorzystano cyfrową mapę
opadów atmosferycznych. GRID opadów atmosferycznych skonstruowano dla
obszaru dorzecza Wisły w odniesieniu do danych z trzydziestolecia 1961–1990
(Sobolewski 2001). Na podstawie tego zbioru danych, opracowano zależność
opad – odpływ (Sobolewski 2002), która ma postać:
Q = 0,8797P – 352,15
gdzie: Q – odpływ średni ze zlewni, P – opad średni z wielolecia na obszarze
zlewni. Funkcja ta posłużyła do wygenerowania GRID teoretycznego odpływu
całkowitego. Średni wskaźnik odpływu ze zlewni Włodawki, ustalony na podstawie otrzymanego zbioru, wyniósł 125 mm, co odpowiada średniemu odpływowi jednostkowemu 3,96 dm3⋅s–1⋅km–2. Dla porównania – Michalczyk i Wilgat
(1998) dla wielolecia 1951–1990 oszacowali odpływ jednostkowy z tego obszaru
na 3,99 dm3⋅s–1⋅km–2. Uzupełnienie bazy danych cyfrowych GIS stanowiła mapa
użytkowania terenu CORINE (Ciołkosz, Bielecka 2005) i publikowane w literaturze specjalistycznej informacje o stężeniach jonów typowych dla różnych form
użytkowania terenu (Saunders, Maidment 1996).
Metody badań
Mapy cyfrowe wielkości i kierunków odpływu oraz informacje o użytkowaniu
terenu, a także o wzorcowych stężeniach jonów, pozwoliły na skumulowanie ładunków w zlewniach cząstkowych (ryc. 3). Na wstępie stężenia wzorcowe (tab. 2)
przypisano do pól podstawowych rastrowej mapy dorzecza, kierując się sposobem
użytkowania terenu ustalonym także na podstawie mapy cyfrowej. Obliczenia
ładunków substancji wykonano dla poszczególnych komórek modelu, korzystając
o formuły:
L = C H⋅36525–1
gdzie: L – ładunek [kg⋅24 h–1], C – stężenie jonowe [mg⋅dm–3], H – wskaźnik odpływu [mm].

Ryc. 3. Stężenia [mg⋅dm–3] i ładunki [kg⋅24 h–1] wybranych jonów w ciekach dorzecza Włodawski
a – azot ogólny, b – azotany i azotyny, c – fosfor ogólny, d – ołów (stężenia [μg⋅dm–3], ładunki [g⋅dm–3])
1 – ładunki, 2 – stężenia, 3 – numery zlewni
Fig. 3. Concentrations [mg⋅dm–3] and loads [kg⋅24 h–1] of chosen ions in streams in the Włodawka River drainage area
a – total nitrogen, b – nitrate and nitrite nitrogen, c – total phosphorus, d – lead (concentrations [μg⋅dm–3], loads [g⋅dm–3])
1 – loads, 2 – concentrations, 3 – sub-basin number
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Tab. 2. Średnie wartości stężeń dla różnych typów użytkowania terenu
Tab. 2. Average ion concentration in different land use types
Kod
według
klasyfikacji
CORINE

a

Azot
ogólny

Opis

Azot
azotanowy
i azotynowy

Fosfor
ogólnya

[mg∙dm–3]

Ołówa
[μg∙dm–3]

112

Zabudowa luźna

1,7

0,6

0,2

23

121

Strefy przemysłowe lub handlowe

1,3

0,4

0,1

38

142

Tereny sportowe i wypoczynkowe

1,5

0,5

0,04

3

211

Grunty orne poza zasięgiem
urządzeń nawadniających

4,4

1,6

0,45

8

231

Łąki

3,3

1,2

0,3

8

242

Złożone systemy upraw i działek

4,4

1,6

0,45

8

243

Tereny głównie zajęte przez
rolnictwo z dużym udziałem
roślinności naturalnej

3,3

1,2

0,3

8

311

Lasy liściaste

1,1

0,4

0,05

7

312

Lasy iglaste

1,1

0,4

0,05

7

313

Lasy mieszane

1,1

0,4

0,05

7

324

Lasy w stanie zmian

1,1

0,4

0,05

7

411

Bagna śródlądowe

0

0

0

0

511

Cieki

0

0

0

0

512

Zbiorniki wodne

0

0

0

0

Wartości zmodyfikowane w celu poprawienia zgodności wyników obliczeń i pomiarów.

Finalnie, wykorzystując możliwości analityczne oprogramowania ESRI ArcView
GIS, wykonano cyfrowe mapy przyrostu ładunków wraz z biegiem rzek (ryc. 3).
Procedurę tę zastosowali Saunders i Maidment (1996) w odniesieniu do zlewni
rzek San Antonio, Aransas, Mission, Copano Creek i Nueces. Numeryczne mapy
ładunków pozwoliły na analizę przestrzennych zmian jakości środowiska, będących wynikiem oddziaływania zarówno czynników naturalnych (budowa geologiczna, opad, odpływ, tempo obiegu wody w zlewni i in.), jak i antropogenicznych (sposób użytkowania terenu, modyfikacje naturalnego rozrządu wody i in.).
Wiarygodność danych z map wynikowych zweryfikowano, przeliczając w wytypowanych profilach uzyskane ładunki na wielkość stężeń, według formuły:
C = L Qd–1∙10–3
gdzie: Qd – odpływ dobowy [m3∙d–1], i porównując je z wartościami parametrów
zmierzonych in situ przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Chełmie
(dane archiwalne z 1994 r.) oraz wynikami pomiarów własnych z lutego 2009.

Zastosowanie analizy przestrzennej GIS do oceny jakościowej wód…

445

Analizy hydrochemiczne wód rzecznych wykonano w laboratorium Zakładu Hydrografii UMCS, wykorzystując metody miareczkowe, woltoamperyczne
oraz spektrofotometryczne i chromatografii jonowej. Oznaczono geogeniczne
i antropogeniczne makroelementy (Ca2+, Mg2+, HCO3−, Cl−, SO42–) i biogeny (NO3−,
PO43–, K+). Fosfor ogólny oznaczono spektrofotometrem Hach DR/2000, azot
ogólny zaś – spektrofotometrem UV Pastel firmy Secoman. Ponadto wykorzystano analizy archiwalne WIOŚ z 1994 r. Pomiary hydrometryczne przeprowadzone
w lutym 2009 były typowe dla okresu o dominującej roli składowej podziemnej
w odpływie rzecznym. Brak zasilania atmosferycznego i spływu powierzchniowego spowodował, że otrzymane chwilowe wartości przepływów należy uznać
za nieco niższe od średnich wieloletnich. Wszystkie pomiary objętości płynącej
wody wykonano metodą młynkową, wykorzystując nurtometr Nautillus firmy Ott.
Wyniki badań
Wyniki analizy porównawczej (tab. 3) wykazały pewne różnice, zarówno dodatnie jak i ujemne, pomiędzy wielkościami teoretycznymi a rzeczywistymi, które
w każdym przypadku mieściły się w przedziale zmienności rocznej parametru
mierzonego. W większości przypadków wystąpiło jednak niedoszacowanie stężeń. Największe różnice dotyczyły azotanów i azotynów, gdzie wartości obliczone osiągały jedynie 2/3 wartości średniej z pomiarów. W grupie biogenów najlepszym dopasowaniem cechował się fosfor ogólny. Przyczyny niedopasowania
wielkości teoretycznych do rzeczywistych pomiarów mogą wynikać z dwóch
powodów. Pierwszym jest materiał pomiarowy, który stanowił bazę porównawczą – dane hydrochemiczne WIOŚ nie uwzględniały dynamicznych zmian sytuacji hydrologicznej (założono, że średnie stężenia jonowe z pomiarów terenowych odpowiadają przepływowi średniemu rocznemu), a jednorazowe pomiary
własne (tab. 4) charakteryzowały okres o najwyższych sezonowych stężeniach
biogenów. Drugi powód wynika z wykorzystania jednolitej funkcji opad – odpływ. Poprawę dopasowania wartości wynikowych mogłoby zwiększyć precyzyjne ustalenie dla badanego obszaru zależności pomiędzy wielkością opadu
i odpływu, uwzględniające zróżnicowanie użytkowania terenu.
Przestrzenne zróżnicowanie ładunków i stężeń przedstawiono na mapach
wynikowych (ryc. 3). Rozkład biogenów w wodach powierzchniowych, opisany
przyrostem ładunków (grubość linii rzecznej) oraz stężeń (wartości w profilach
zamykających zlewnie), wykazuje zmienność przestrzenną. Górne fragmenty
zlewni prawego skrzydła dorzecza Włodawki cechowały relatywnie wyższe stężenia oraz umiarkowana wielkość ładunków. Parametry te były pochodną sposobu
użytkowania terenu. W południowej (górnej) części dorzecza zlewnie mają charakter rolniczo-leśny z gęstą siecią osadnictwa wiejskiego. Przepływy rzeczne były
niewielkie, a sieć odpływu powierzchniowego miała charakter okresowy. Obliczone stężenia związków azotu były zatem wysokie. Wraz z przyrostem dorzecza
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Tab. 3. Zestawienie mierzonych i obliczonych wartości stężeń
Tab. 3. Comparison of measured and calculated ion composition

Rzeka

Profil

Wartość

Azot
ogólny

Azotany
i azotyny

Fosfor
ogólny

[mg∙dm‒3]

Włodawka

Mietiułka

Włodawka

Więzienny
Rów

Krzemianka

Krzemianka

Włodawka

Tarasienka

Tarasienka

Włodawka

nr 1

Nowiny

Kołacze

Szczęśniki

Hańsk

Luta

Adamki

Macoszyn

Żłobek

Orchówek

Ołów
[μg∙dm‒3]

minimalna

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

średnia

b.d.

0,80

b.d.

b.d.

obliczona
maksymalna

2,61
b.d.

0,91
b.d.

0,23
b.d.

6,70
b.d.
b.d.

minimalna

b.d.

b.d.

b.d.

średnia

b.d.

0,50

b.d.

b.d.

obliczona
maksymalna

2,08
b.d.

0,72
b.d.

0,18
b.d.

6,33
b.d.

minimalna

1,07

0,10

0,09

b.d.

średnia

2,57

0,75

0,17

b.d.

obliczona
maksymalna

2,40
5,06

0,87
3,99

0,22
0,25

6,37
b.d.

minimalna

1,42

0,34

0,05

b.d.

średnia

3,18

1,52

0,23

b.d.

obliczona
maksymalna

3,76
7,43

1,35
5,76

0,29
0,59

8,99
b.d.

minimalna

1,33

0,08

0,11

b.d.

średnia
obliczona
maksymalna

4,13
3,02
9,12

2,50
1,11
7,58

0,26
0,23
0,60

b.d.
8,20
b/d

minimalna

1,20

0,26

0,09

b.d.

średnia

3,76

2,42

0,23

b.d.

obliczona
maksymalna

2,54
9,80

0,89
8,25

0,21
0,58

7,72
b.d.

minimalna

0,88

0,19

0,05

v

średnia

3,73

2,36

0,17

b.d.

obliczona
maksymalna

2,36
9,03

0,86
6,67

0,20
0,34

7,06
b.d.

minimalna

0,67

0,23

0,04

b.d.

średnia

1,95

0,61

0,17

b.d.

obliczona
maksymalna

2,73
3,18

1,00
2,05

0,22
0,33

7,46
b.d.

minimalna

1,41

0,10

0,02

b/d

średnia

2,84

1,31

0,19

b/d

obliczona
maksymalna

2,20
5,92

0,78
4,07

0,17
0,48

6,81
b.d.

minimalna
średnia

1,30
3,75

0,04
2,20

0,04
0,19

4,00
7,00

obliczona
maksymalna

2,31
8,56

0,84
6,10

0,20
0,46

7,01
10,00
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Tab. 4. Stężenia wybranych jonów w wodach zlewni cząstkowych
Tab. 4. Chosen ion composition in sub-basin waters
Ca2+
Rzeka
Włodawka

Mg2+

Na+

K+

Profil
nr 1

HCO3

Cl−

SO42−

NO3−

NO2−

PO43−

19,4

0,15

0,01

0,27

[mg⋅dm‒3]
84,6

1,83

3,18

1,65

214,2

5,32

Mietiułka

Nowiny

63,8

22,1

5,8

1,32

186,1

7,48

12,9

1,62

0,05

0,4

Włodawka

Kołacze

79,8

4,09

6,96

2,01

200,8

9,71

26,2

6,71

0,03

0,38

Więzienny
Rów

Szczęśniki

144,5

2,89

5,83

2,77

323,4

11,6

56,9

11,3

0,04

0,26

Krzemianka

Hańsk

28,86

2,76

6,90

2,10

28,68

10,3

34,4

6,9

0,03

0,25

Krzemianka

Luta

85,17

3,1

5,49

1,45

187,3

8,17

33,8

10,5

0,04

0,44

Włodawka

Adamki

89,78

2,95

6,01

1,69

189,2

8,18

30,3

7,81

0,03

0,47

Tarasienka

Macoszyn

82,16

4,87

7,32

1,81

163,5

9,18

27,5

4,24

0,03

0,39

Tarasienka

Żłobek

69,54

3,44

5,77

2,31

173,9

7,93

19,6

1,52

0,03

0,41

Włodawka

Orchówek

76,95

3,04

5,74

1,79

186,7

7,79

26,5

6,05

0,04

0,43

wzrastał udział powierzchni zwartych kompleksów leśnych, kosztem pól
uprawnych, łąk i terenów zabudowanych. Zaobserwowano także wyraźne
zwiększenie przepływów wody, wynikające z jej przerzutów (Więzienny Rów),
drenażu powierzchni pierwotnie bezodpływowych oraz oddziaływania zlewni
jeziornych. W tej części dorzecza uwidoczniła się także hydrochemiczna rola
zdegradowanych torfowisk (Krowie Bagno). W warunkach okresowego przesuszenia doszło do rozwoju procesów murszenia i translokacji znacznych ilości
biogenów. Obliczone wielkości stężeń oraz ładunki biogenów w środkowej części
dorzecza Włodawki wykazały także zróżnicowanie pomiędzy zlewniami cząstkowymi we wschodniej (Krzemianka i Tarasienka) oraz zachodniej (Więzienny
Rów) części tego terenu. W dolnej części prawego skrzydła dorzecza zlewnie
cząstkowe mają charakter rolniczy, z gruntami ornymi na terasach nadzalewowych i denudacyjnych wyniosłościach oraz łąkami (często okresowo podmokłymi) w dolinach rzecznych i obniżeniach terenu. Sprzyja to ponownemu wzrostowi stężeń badanych biogenów.
Lewe skrzydło dorzecza Włodawki cechuje mniejsza zmienność użytkowania terenu. Dominują tu lasy i śródleśne łąki. Grunty orne zajmują wąski pas
wzdłuż lewego brzegu rzeki głównej. Tam też gromadzi się zwarte osadnictwo
o charakterze wiejskim. Mniejsze są także wartości przepływów rzecznych. Rzeki
są krótkie, małowodne, o głębokich deficytach wodnych w okresie lata. Stężenia
i ładunki biogenów akumulowane z lewego, znacznie mniejszego, skrzydła dorzecza są zatem wyraźnie mniejsze.
Ze względu na brak informacji o rzeczywistych stężeniach metali ciężkich
w wodach zlewni cząstkowych, rozkład przestrzenny ładunków ołowiu w dorzeczu (ryc. 3d) ma charakter szacunkowy. Weryfikacji dokonano jedynie
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na podstawie danych z profilu w Orchówku, zamykającego badany obszar. Obliczony potencjał zlewniowy ładunków ołowiu jest zgodny z rozkładem zmienności parametrów decydujących o jego koncentracji w wodzie oraz możliwościami
translokacji.
Wnioski
Wykorzystanie modelu, służącego do analizy parametrów jakościowych wód
w zlewni, znalazło uzasadnienie w odniesieniu do warunków dorzecza Włodawki. Wyniki uzyskane na podstawie zaproponowanych przez autorów średnich wartości stężeń i funkcji, przeliczającej opad na odpływ, upoważniają do
szerszego stosowania tej procedury w hydrologicznie specyficznych zlewniach
całego Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego.
Tworzenie teoretycznych map wielkość ładunków wybranych jonów pozwala na analizę translokacji jonowych w zlewniach niekontrolowanych. Mapy
cyfrowe przestrzennego rozkładu ładunków umożliwiają ustalenie ich wartości
w dowolnych przekrojach rzecznych. W wielu przypadkach, w warunkach bardzo ograniczonej ilości informacji o charakterze jakościowym, jest to jedyna metoda pozwalająca na określenie stanu hydrosfery badanej zlewni. Jej zastosowanie umożliwia wykonanie map prognozujących ewolucję jakości wód badanego
obszaru, spowodowaną zmianami w sposobie użytkowania ziemi. Określenie
potencjalnej wielkości transformacji jakościowych może być wykorzystane przy
podejmowaniu decyzji dotyczących planowanych przekształceń środowiska.
Stosowanie założeń kumulacji teoretycznych ładunków nutrientów w wodach powierzchniowych powinno uwzględniać przekształcenia rozrządu wody.
Ten problem ma szczególne znaczenie w obszarach o niepewnych i strefowych
działach wód oraz znacznym udziale terenów bezodpływowych i stale podmokłych. Znaczenie jezior i podmokłości w kształtowaniu parametrów jakościowych wód zlewni jest tym większe, im mniejsze są wartości przepływu wody
w korycie rzecznym.
Przedstawiona metoda tworzenia cyfrowych map stężeń i ładunków
w zlewni zakłada, że znane są średnie roczne wartości stężeń substancji emitowanych z obszarów jednorodnych pod względem użytkowania, takich jak grunty
orne, łąki, sady, plantacje, tereny zurbanizowane i przemysłowe, lasy, mokradła.
Jak wykazuje analiza danych zawartych w literaturze, w różnych krajach i regionach stężenia te mogą się znacznie różnić. Aby uzyskać drogą obliczeń możliwie
dokładne wyniki, odpowiadające rzeczywistym wartościom stężeń i ładunków,
należy prowadzić badania terenowe w wytypowanych zlewniach obserwacyjnych, reprezentatywnych dla badanego regionu. Powinny to być obszary o charakterze zbliżonym do jednorodnego pod względem użytkowania terenu. Próbki
wody przeznaczone do analizy chemicznej powinny być pobierane w różnych
porach roku i przy różnych przepływach, aby możliwe było obliczenie średnich
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rocznych wartości, które utworzyłyby tablicę stężeń dobrze charakteryzującą
badany region. Opracowanie takiego zbioru „danych wzorcowych” pozwoliłoby
na ich zastosowanie w obliczeniach w odniesieniu do całego regionu lub dowolnej jego części, a przede wszystkim umożliwiłoby ustalenie prawdopodobnych
wartości stężeń i ładunków substancji rozpuszczonych w wodach rzek niekontrolowanych.
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Application of GIS spatial analysis in water quality assessment
of the Włodawka River catchment area
The role of the model research used for typical environmental quality feature designation increases, especially in uncontrolled areas. In case of lack of measurement information, calculation by means of digital maps is often the only way of assessment of anthropogenic pollution in the area under study.
A method of ion composition accumulation was used in the Włodawka drainage
area. Ion composition values were calculated for ten sections closing sub-basins. The
values were converted to ion concentrations. The results obtained were typical for these
areas, comparable to the results of the Environmental Inspectorate in Chełm. Moreover,
the results were compared to those researches which were done during a period of time
typical for underground supply of river beds (February 2009). Theoretical results appear
to be underestimated with respect to the measured values. In addition to their adjustment, a greater number of results from territorial research was used. Standard ion
concentration values were obtained, which were in line with an average flow in the
examined river sections. More detailed relations between precipitation and outflow,
typical for a specific land use type, can improve the accuracy of results.
The research results, being an effect of the proposed calculation procedure, can be
considered as correct and corresponding to the specific hydrochemical and hydrological
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conditions in the Włodawka drainage area. The proposed method can be successfully
used in different parts of Łęczna-Włodawa Lake District.
Key words: pollution digital maps, GIS, ion loading, the Włodawka River catchment area,
Łęczna-Włodawa Lake District.

Zmienność czasowa i zróżnicowanie przestrzenne
składu chemicznego wód
w ujściowych odcinkach cieków zlewiska Zatoki Puckiej
Zuzanna Krajewska
Uniwersytet Gdański, Katedra Hydrologii, ul. Dmowskiego 16a, 80-264 Gdańsk
zuzelina@vp.pl

Robert Bogdanowicz
Uniwersytet Gdański, Katedra Hydrologii, ul. Dmowskiego 16a, 80-264 Gdańsk
georb@univ.gda.pl

Zarys treści: Głównym celem pracy była analiza składu chemicznego wód oraz jego
zmian sezonowych w ujściowych odcinkach cieków należących do zlewiska Zatoki
Puckiej. Na podstawie badań, przeprowadzonych w latach hydrologicznych 2006–2007,
wykazano zarówno czasową, jak i przestrzenną zmienność badanych wskaźników. Najbardziej dynamiczną, wśród badanych wskaźników, zmiennością cechowały się chlorki.
Z kolei największym zróżnicowaniem przestrzennym cech fizyczno-chemicznych
cechowały się wody ujścia Zagórskiej Strugi i Płutnicy, natomiast najmniejszym – Gizdepki.
Słowa kluczowe: skład chemiczny wód, Zatoka Pucka, ujścia rzeczne.

Skład chemiczny wód rzecznych uzależniony jest od tła geochemicznego zlewni,
warunkowany jest też rodzajem i intensywnością jej użytkowania (Borowiec,
Pieńkowski 1993, Macioszczyk 1987). W strefie kontaktu wód morskich i lądowych ocena zmian składu chemicznego rzek jest dużo bardziej złożonym zagadnieniem. Wybrzeża morskie, w tym strefę brzegową Zatoki Puckiej, charakteryzuje wyraźna odrębność środowiska przyrodniczego kształtowana przez akwen
morski. Zachodzi tu szereg procesów i związanych z nimi zjawisk charakterystycznych tylko dla tej strefy. W rezultacie w ujściach rzecznych i w ich pobliżu
występują warunki fizycznogeograficzne nie będące typowymi dla obu środowisk – morskiego i lądowego (Drwal 1984).
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Metody
Analizę zmienności składu jonowego w ciekach zlewiska Zatoki Puckiej oparto
na badaniach przeprowadzonych w latach hydrologicznych 2006 i 2007. Objęły
one pomiary stężeń chlorków, sodu, magnezu, wapnia, siarczanów i wodorowęglanów. Wybór tych wskaźników był podyktowany potrzebą uwzględnienia
zarówno odlądowych, jak i odmorskich czynników, wpływających na zmiany
jakości wody wybranych cieków (Chełmicki 2001, Dojlido 1995). Badaniami objęto największe rzeki zlewiska Zatoki Puckiej: Redę, Zagórską Strugę, Płutnicę
i Gizdepkę. Profile pomiarowe usytuowano w odległości nie większej niż 1,2 km
od ujścia do Zatoki Puckiej (tab. 1, ryc. 1), aby były one reprezentatywne dla jak
największej części zlewni.
Tab. 1. Wybrane charakterystyki cieków
Tab. 1. Selected characteristics of streams
Odległości profilu
pomiarowego
od ujścia
do Zatoki Puckieja
Distance of the
sampling point from
the outlet to the
Bay of Puck [km]

Wysokość
profilu
n.p.m.
The
sampling
point high
[m]

Powierzchnia
zlewnia
Catchment
area
[km²]

Średni
przepływ
Mean flow
[m³·s‒1]

Średni odpływ
jednostkowycha
Mean speific
runoff
[dm³·s‒1·km‒2]

Reda

1,00

1,0

485,5

4,820

9,9

Zagórska
Struga

1,05

1,0

105,2

0,940

8,9

Płutnica

0,35

0,5

84,0

0,718

8,5

Gizdepka

0,77

1,0

37,2

0,178

4,8

Ciek
Stream

a

Źródło: Bogdanowicz, Cysewski 2008.

W tak zlokalizowanych profilach dokonywano co miesiąc poboru prób wody metodą powierzchniową, za pomocą czerpaka z teleskopowym drążkiem
aluminiowym firmy Bürkle. Ponadto każdorazowo wykonywano pomiar prędkości przepływu. Na Redzie, Zagórskiej Strudze oraz Płutnicy wykorzystywano
w tym celu akustyczny dopplerowski prądomierz profilujący StreamPro, na Gizdepce zaś – młynek elektromagnetyczny z płaskim czujnikiem, model 801 produkcji Valeport. Dane uzyskane z pierwszego urządzenia poddawano analizie,
a następnie przeliczano na natężenie przepływu za pomocą zintegrowanego
z nim programu WinRiver. W przypadku młynka elektromagnetycznego obliczenia natężenia przepływu wykonywano metodą rachunkową (Bajkiewicz-Grabowska i in. 1993). Analizy chemiczne przeprowadzano bezpośrednio
w dniu pomiarów w Laboratorium Hydrochemicznym Katedry Hydrologii UG.
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Ryc. 1. Położenie obszaru badań i profili pomiarowych
1 – profil pomiarowy, 2 – ciek, 3 – dział wodny
Fig. 1. Location of the study area and sampling points
1 – the sampling point, 2 – stream, 3 – water divide

Średnie miesięczne stężenia badanych wskaźników obliczono stosując metodę
interpolacji liniowej (Bogdanowicz 2004) i na ich podstawie wyliczono średnie
roczne.
W celu określenia typów hydrochemicznych wykorzystano metodę Alekina
(1956). W zależności od dominującego anionu, na jej podstawie wody dzieli się na
trzy klasy: wodorowęglanową (C), siarczanową (S) i chlorkową (Cl). Przeważający kation decyduje natomiast o grupie wydzielonej w obrębie każdej z klas. Dodatkowo, każda z grup, na podstawie stosunków zachodzących pomiędzy jonami, dzieli się na typy oznaczane cyframi rzymskimi (Macioszczyk 1987).
Charakterystyka obszaru badań
Pod względem hydrograficznym omawiany obszar położony jest w dorzeczu
rzek Przymorza. Cechami wyróżniającymi duże cieki przymorskie są m.in. wysoka wartość odpływów jednostkowych, a także występowanie wezbrań wczesną wiosną (Bogdanowicz 2004, Bogdanowicz, Cysewski 2008). Najwyższymi
wartościami odpływu jednostkowego i przepływu w latach hydrologicznych
2006–2007 charakteryzowała się Reda, natomiast najniższymi – Gizdepka (tab. 1).
Przepływy badanych cieków w całym okresie badawczym różniły się między
sobą także roczną zmiennością. Kulminacje przepływu występowały w marcu,
w Płutnicy i Gizdepce zanotowano także drugorzędną kulminację późną jesienią.
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Najniższe wartości przepływu wystąpiły natomiast w lipcu i sierpniu. Wyjątkiem
okazała się Gizdepka, w której minimum zanotowano w styczniu.
Badane cieki odwadniają około 80%, zajmującej 908,8 km2, powierzchni zlewiska Zatoki Puckiej (Cyberski 1993). Największą jego część zajmuje zlewnia
Redy (tab. 1). Obejmuje ona w swych granicach obszar wysoczyzny Pojezierza
Kaszubskiego oraz część Pradoliny Redy–Łeby. W mieście Reda rzeka rozdzielana jest przez jaz – większa część płynie ku ujściu do Zatoki Puckiej na terenie
rezerwatu Beka, natomiast mniejsza odpływa Kanałem Łyskim, stanowiącym
kanał ulgi, do zlewni Zagórskiej Strugi. Drugim, pod względem wielkości zlewni,
ciekiem jest Zagórska Struga. Niegdyś uchodziła ona do Zatoki Puckiej w okolicach
Mechelinek. Jednakże na skutek przebudowy systemu powierzchniowego odwadniania obecnie uchodzi do zatoki na południe od granicy rezerwatu Beka.
Wcześniejsze ujście rzeki obecnie wykorzystywane jest jako odprowadzalnik
ścieków z oczyszczalni w Dębogórzu. Trzecim ciekiem, pod wzgędem powierzchni zlewni, jest Płutnica. Jej dorzecze obejmuje płaskie dno Pradoliny Płutnicy, południowy fragment Kępy Swarzewskiej oraz północny fragment kęp:
Puckiej i Starzyńskiej. Najmniejszym z badanych cieków jest Gizdepka. Odwadnia ona południową część Kępy Puckiej. W strukturze użytkowania terenu omawianych zlewni dominują użytki rolne, pastwiska oraz lasy. Najważniejszymi
obszarami miejskimi, przez które przepływają badane cieki, są: Wejherowo (Reda) i Rumia (Zagórska Struga). Wspólną cechą zlewni Płutnicy, Redy i Zagórskiej
Strugi jest antropogeniczne przekształcenie ich dolin, zwłaszcza w odcinkach
ujściowych. Tereny te zostały zmeliorowane, a obieg wody zmieniony. W dolinie
Płutnicy funkcjonuje polder Puckie Błota, odcinki ujściowe Redy i Zagórskiej
Strugi zajmują poldery Rekowo i Mrzezino (Cieśliński 2005, JereczekKorzeniewska 1997).
Wyniki
W latach hydrologicznych 2006 i 2007 wody badanych cieków należały, według
klasyfikacji Alekina, do klasy wodorowęglanowej, grupy wapniowej (CCa). Dominującym typem wód był typ III (CCaIII). Występowała w nim następująca struktura jonowa:
rCl− > rNa+ oraz rHCO3− + rSO42− < rCa2+ + rMg2+
Okresowo, głównie w Gizdepce i Zagórskiej Strudze, występował typ II (CCaII),
o czym świadczyły następujące zależności:
rHCO3− < rCa2+ + rMg2+ < rHCO3− + rSO42−
Przeważnie dominował jon siarczanowy nad chlorkowym (rHCO3 > rSO4− > rCl−)
oraz jon magnezowy nad sodowym (rCa2+ > rMg2+ > rNa+). Jedynie okresowo występowały odwrotne zależności.

Tab. 2. Średnie roczne, minimalne i maksymalne stężenia wybranych jonów w badanych ciekach w latach 2006–2007 [mg⋅ dm‒3]
Tab. 2. Annual mean, minimum and maximum concentrations of selected ions in streams in 2006–2007 [mg⋅ dm‒3]
Wskaźnik
Indicator
Magnez
Magnessium

Reda
min.

średnia

Zagórska Struga
maks.

min.

średnia

Płutnica
maks.

min.

średnia

Gizdepka
maks.

min.

średnia

maks.

4,1

6,6

8,0

4,6

6,9

8,5

4,6

8,6

13,4

5,3

7,1

8,0

Wapń
Calcium

44,9

70,8

77,8

56,1

79,7

87,9

46,5

79,3

92,0

63,4

74,4

77,8

Sód
Soddium

5,4

5,2

18,1

6,9

26,4

62,4

10,2

13,8

38,1

4,6

7,5

17,2

Chlorki
Chlorides

9,0

13,2

13,1

14,2

24,4

105,8

15,1

32,3

66,8

9,9

12,7

28,7

Siarczany
Sulfurous

25,0

44,5

83,0

33,0

57,0

108,0

32,0

50,5

84,0

30,0

41,5

75,0

116,0

186,5

214,0

137,0

207,5

220,0

116,0

215,0

253,0

168,0

207,0

226,0

–

326,8

–

–

401,9

–

–

399,5

–

–

350,2

–

Wodorowęglany
Biocarbonates
Suma
Total
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Średnie roczne oraz ekstremalne stężenia badanych wskaźników przedstawia tab. 2. Różnice pomiędzy analizowanymi ujściami rzek uwidacznia zwłaszcza zestawienie skrajnych stężeń jonów. Maksymalne stężenia magnezu i wapnia
w całym okresie badawczym wystąpiły w Płutnicy. Minima tychże jonów zanotowano w Redzie. Wodorowęglany osiągały swe maksima w Płutnicy, minima
zaś odnotowano w Redzie i w Zagórskiej Strudze. Najwyższe stężenia siarczanów, sodu i chlorków zanotowano w Zagórskiej Strudze, natomiast minima stężeń siarczanów wystąpiły w Redzie, sodu – w Gizdepce, a chlorków – w Redzie.

Ryc. 2. Roczny przebieg średnich miesięcznych stężeń wybranych jonów w badanych ciekach
w okresie 2006–2007
Fig. 2. Annual course of mean monthly concentrations in selected ions in the analysed streams
in 2006–2007
1 – Reda, 2 – Zagórska Struga, 3 – Płutnica, 4 – Gizdepka
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Analiza przebiegu średnich miesięcznych stężeń poszczególnych jonów
(ryc. 2) wykazała zarówno czasową ich zmienność, jak i przestrzenne zróżnicowanie. W badanych latach podobnymi wahaniami charakteryzowały się chlorki
i sód. Ich przebieg cechowało występowanie podwyższonych stężeń w okresie
jesienno-zimowym i obniżonych od maja do sierpnia. W przypadku siarczanów
zaobserwowano dwa okresy z podwyższonymi stężeniami – zimowy i letni,
przegrodzone wiosennym minimum. W przypadku wodorowęglanów, wapnia
i magnezu sytuacja była nieco odmienna. W przebiegu ich stężeń, w większości
badanych rzek, wyraźnie zaznaczało się głębokie minimum marcowe.
Porównując dynamikę zmienności poszczególnych wskaźników w omawianych ujściach rzecznych (tab. 3), można zauważyć, że pod względem chwilowych stężeń sodu, chlorków i siarczanów największą zmiennością cechowały
się wody ujścia Zagórskiej Strugi, pod względem chwilowych stężeń magnezu
i wapnia – wody Płutnicy, a pod względem chwilowych stężeń wodorowęglanów – wody Redy. Najmniejszymi fluktuacjami chwilowych wartości wskaźników charakteryzowały się wody ujścia Gizdepki.
Tab. 3. Współczynnik zmienności chwilowych stężeń wskaźników w ciekach w latach 2006–2007 [%]
Tab. 3. Variability rate of temporary concentrations of indicators in streams in 2006–2007 [%]
Ciek
Stream

Wskaźnik
Indicator
Reda

Zagórska Struga

Płutnica

Gizdepka

Mg2+

12,9

12,9

20,2

9,3

Ca2+

8,5

9,6

11,8

4,4

Na+

26,7

76,3

45,9

13,6

Cl−

30,6

34,4

19,7

29,4

24,0

86,5

38,0

14,3

82,0

7,2

13,4

6,7

SO42−
−

HCO3

Analiza korelacyjna, przeprowadzona pomiędzy stężeniami poszczególnych jonów (tab. 4), wykazała, iż nasilniejsze związki występują pomiędzy chlorkami a sodem w Redzie, Zagórskiej Strudze oraz Płutnicy oraz pomiędzy wodorowęglanami a wapniem w Redzie, Płutnicy i Gizdepce. Istotne korelacje występowały także pomiędzy wodorowęglanami i magnezem w Redzie, Zagórskiej
Strudze i Gizdepce oraz pomiędzy magnezem i sodem w Płutnicy, siarczanami
a wapniem w Zagórskiej Strudze oraz wapniem i magnezem w Gizdepce. Natomiast korelacja stężeń badanych wskaźników w ciekach z ich przepływem była
istotna jedynie w przypadku chlorków w Płutnicy.

Tab. 4. Macierz korelacji wskaźników w badanych zlewniach rzecznych w latach 2006–2007
Tab. 4. Correlation coefficients for the selected ions in the analysed catchments in 2006–2007
Wskaźnik
Indicator

Reda
Mg2+

Ca2+

−

Cl

SO42−

Na+

HCO3−

Q

Wskaźnik
Indicator

Cl

0,16

0,35

1

0,34

0,87

0,13

− 0,11

Cl

SO42−

0,23

0,51

0,34

1

0,45

0,22

− 0,17

SO42−

0,28

0,36

0,87

0,45

1

0,22

− 0,02

Na+

HCO3

0,66

0,8

0,13

0,22

0,22

1

0,05

Q

0,33

− 0,01

− 0,11

− 0,17

− 0,02

0,05

1

HCO3−
Q
Wskaźnik
Indicator

1

Na+

HCO3−

Q

Cl−

SO42−

− 0,37

− 0,30

1

0,04

0,29

− 0,36

0,47

0,07

0,16

0,04

1

0,33

− 0,14

− 0,22

− 0,36

− 0,19

0,29

0,33

1

− 0,27

0,22

0,64

0,88

− 0,36

− 0,14

− 0,27

1

− 0,47

− 0,38

− 0,48

0,47

− 0,22

0,22

− 0,47

1

0,53

1

0,35

0,92

0,34

0,63

Cl

0,35

1

0,39

0,23

0,14

SO42−

− 0,04

0,50

0,92

0,39

1

0,38

0,59

Na+
−

HCO3
Q

− 0,57

− 0,48

0,29

1

0,27

−

0,29

− 0,19

-0,01
Gizdepka

− 0,38

0,60

1

0,25

0,88

SO42−

− 0,19

-0,30

0,64

Cl

0,38

− 0,57

− 0,36

−

0,59

0,27

1

− 0,19

Ca2+

0,23

− 0,06

− 0,06

0,07

0

0,14

1

0,24

0,16

0,02

0,91

0,34

0,16

-0.06

− 0,37

0,55

0,50

0,63

0,99

0,70

− 0,30

− 0,04

0,29

0

0,18

1

0,29

0,53

0,91

− 0,01

0,76

0,60

1

0,55

0,25

0,24

1

0,58

0,58

0,02

− 0,06

0,16

0,76

1

Ca2+

Q

0,99

1

Ca2+

Mg2+

HCO3

0,17

0,17

Mg2+

Mg2+

−

1

0,68

− 0,41

−

Na+

0,21

0,61

Ca2+

Q

− 0,30

− 0,02

− 0,01

HCO3−

− 0,41

0,70

0,15

0,33

0,8

Na+

0,61

0,18

− 0,05

0,66

0,36

SO42−

− 0,02

0,68

−

0,28

0,51

Cl−

0,15

0,21

1

0,23

0,35

Ca2+

-0,05

0,47

0,16

1

Mg2+

Q

1

0,60

0,60

Wskaźnik
Indicator

HCO3−

0,47

1

Ca2+

Płutnica

Na+

Cl

Mg2+

−

SO42−

Ca2+

Mg2+

Na+

Zagórska Struga
−

Mg2+

Kolorem szarym oznaczono wartości korelacji istotnej dla poziomu istotności α = 0,05 i liczby przypadków n = 24.
Grey colour – significant correlation at α = 0,05, number of cases n = 24.
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Podsumowanie i wnioski
Na podstawie przeprowadzonych w latach hydrologicznych 2006–2007 badań
stwierdzono, że głównymi jonami, decydującymi o składzie hydrochemicznym
cieków zlewiska Zatoki Puckiej, były wodorowęglany i wapń, co dowodzi przeważającego wpływu czynników odlądowych na skład chemiczny wód w ich ujściowych odcinkach. Wskazuje na to skład jonowy, opisany szeregiem kationów
i anionów, o układzie typowym dla wód rzecznych. Podobną sytuację hydrochemiczną obserwowano w wodach cieków zasilających deltę Wisły ze strony
Równiny Warmińskiej i Wysoczyzny Elbląskiej (Borowiak 2007). Niemniej jednak
wysokie stężenia chlorków, stwierdzone zwłaszcza w wodach Zagórskiej Strugi
i Płutnicy, wskazują na okresowe oddziaływanie wód morskich.
W badanym okresie zaobserwowano zróżnicowanie (pod względem przestrzennym i czasowym) w składzie chemicznym wód w ujściowych odcinkach
cieków zlewiska Zatoki Puckiej. Najbardziej zmiennym w ciągu roku przebiegiem chwilowych stężeń chlorków, sodu i siarczanów charakteryzowały się wody ujścia Zagórskiej Strugi, a magnezu i wapnia – wody Płutnicy. W przypadku
Zagórskiej Strugi mogło to być spowodowane w dużej mierze funkcjonowaniem
systemu polderowego, z którego do tej rzeki okresowo odprowadzane są (poprzez prace pompowni) nadwyżki wody. Nie bez znaczenia może być również
fakt przepływania tego cieku przez obszar miasta Rumii (ok. 50 tys. mieszkańców) oraz bliskość (w stosunku do ujścia rzeki) składowiska popiołów z gdyńskiej elektrociepłowni. Z kolei w przypadku Płutnicy zaobserwowana zmienność
stężeń mogła wynikać z usytuowania profilu pomiarowego w niewielkiej odległości od ujścia cieku do Zatoki Puckiej, na terenie o wyraźnie przekształconych
stosunkach wodnych. To właśnie dzięki tej otwartości, z jednej strony, na oddziaływanie zatokowych wód słonawych, a z drugiej – na dopływ wód sąsiadującego
polderu, może powstawać tak wyraźna zmienność wskaźników. Natomiast najmniejszymi fluktuacjami chwilowych stężeń jonów wyróżniała się Gizdepka,
której zlewnię cechował najmniejszy stopień przekształceń antropogenicznych.
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Temporal variability and spatial diversification
of chemical composition of water in river outlets
in the drainage basin of the Bay of Puck
The chemical composition of water in rivers generally depends on their geochemical background as well as the quality and intensity of human exploitation (Borowiec, Pieńkowski
1993, Macioszczyk 1987). In sea-land contact zone, evaluating the chemical composition of
water is a much more complex issue owing to a variety of processes and phenomena related
to them, characteristic only of this zone.
The primary target of this research was an analysis of water chemical composition and
its seasonal changes in river outlets to the Bay of Puck. An attempt was also made to identify
the natural and anthropogenic factors affecting the changeability and variability of concentration of the selected ions.
The analysed streams drain about 80% of the Bay of Puck catchment, occupying an area
of 908,8 km2 (Cyberski 1993, Bogdanowicz, Cysewski 2008). The Reda River basin covers the
greatest part of this area (tab. 1), whereas the smallest watercourse is the Gizdepka.
Research conducted in hydrological years 2006–2007 demonstrates temporal and spatial variability of the selected hydrochemical indicators (fig. 2). The most dynamic variability
among the analysed ions was the one characterised by chlorides. As regards spatial diversity,
the Płutnica and the Zagórska Struga outlets were marked by the greatest variability of water
quality, as opposed to the Gizdepka River outlet, which had the lowest variability.
Key words: chemical composition, the Bay of Puck, rivers outlets.
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Zarys treści: Celem badań było określenie przestrzennego i sezonowego zróżnicowania
cech (parametrów) fizyczno-chemicznych wód powierzchniowych w różnych pod
względem geologicznym zlewniach Tatr Zachodnich. Zróżnicowanie przestrzenne parametrów fizyczno-chemicznych uwarunkowane jest budową geologiczną. Wody
w zlewniach krystalicznych charakteryzują się niskimi wartościami parametrów fizyczno-chemicznych, a w osadowych – wysokimi. Występuje zależność pomiędzy przewodnością a suchą pozostałością. Istnieją sezonowe zmiany wartości parametrów fizyczno-chemicznych wód, jednakże w większości przypadków różnice te są nieistotne.
Słowa kluczowe: cechy fizyczno-chemiczne wód, przestrzenna i sezonowa zmienność,
Tatry Zachodnie.

Tatry są regionem, gdzie prowadzono wiele badań dotyczących różnych elementów środowiska przyrodniczego, w tym również badania cech fizyczno-chemicznych wód podziemnych i powierzchniowych. Na ich podstawie stwierdzono istnienie zależności między budową geologiczną a parametrami wód:
przewodnością, mineralizacją (suchą pozostałością) i odczynem (Oleksynowa
1970, Pulina 1974, Krzemień 1982, 1990, Małecka 1989, Krawczyk, Opołka 1992,
*
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Barczyk 1998). Najwyższe wartości parametrów fizyczno-chemicznych wód występują w zlewniach zbudowanych ze skał osadowych i są związane z rozpuszczaniem skał węglanowych, natomiast w zlewniach krystalicznych są wielokrotnie niższe, zatem denudacja chemiczna zachodzi tu na mniejszą skalę (Krzemień
1982, Krawczyk, Opołka 1992). Znane są również zależności między niektórymi
parametrami wód, np. między przewodnością a koncentracją substancji mineralnej, która została określona przez Oleksynową (1970) i Krzemienia (1990).

Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk poboru wody
A – cieki, B – punkty poboru wody: 1 – Potok Chochołowski, 2 – Wielkie Koryciska, 3 – dopływ Wielkich
Korycisk I, 4 – dopływ Wielkich Korycisk II, 5 – Potok Starorobocianski, 6 – Potok Jarząbczy, 7 – Potok
Wyżni Chochołowski, 8 – Potok Kościeliski, 9 – Potok Miętusi, 10 – Potok Tomanowy, 11 – Potok Dolinczański, 12 – Potok Pyszniański, C – trzon krystaliczny Tatr, D – skały osadowe serii Wierchowej i Reglowej, E – osady fluwialne i glacjalne
Fig. 1. Location of water sampling sites
A – streams, B – water sampling points: 1 – the Chochołowski Stream, 2 – the Wielkie Koryciska,
3 – inflow of the Wielkie Koryciska I, 4 – inflow of the Wielkie Koryciska II, 5 – the Starorobocianski
Stream, 6 – the Jarząbczy Stream, 7 – the Wyżni Chochołowski Stream, 8 – the Kościeliski Stream, 9 – the
Miętusi Stream, 10 – the Tomanowy Stream, 11 – the Dolinczański Stream, 12 – the Pyszniański Stream,
C – crystalline core of the Tatra Mts, D – sedimentary rocks of the Wierchowa and Reglowa series,
E – fluvial and glacial sediments
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Cel i metody badań
Celem przeprowadzonych badań było określenie przestrzennego zróżnicowania
i sezonowych zmian odczynu (pH), przewodności (EC25°C) i suchej pozostałości
(SP) wód powierzchniowych, drenujących różne pod względem geologicznym
zlewnie Tatr Zachodnich w obrębie Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN).
Wyznaczono 12 stanowisk pomiarowych, zamykających zlewnie cząstkowe
i zlewnie główne w dolinach Kościeliskiej i Chochołowskiej (ryc. 1). W obrębie
zlewni głównych wydzielono trzy typy zlewni cząstkowych:
– krystaliczne, położone w obrębie skał magmowych i metamorficznych;
– osadowe, położone w obrębie skał osadowych;
– mieszane, położone zarówno w obrębie skał krystalicznych, jak i osadowych (Mapa geologiczna…, 1979).
Pomiary terenowe i pobór prób wykonywano co dwa tygodnie od lipca 2007 do
listopada 2008. W terenie mierzono pH, temperaturę oraz EC25°C wody (WTW
Multi 350i lub Elmetron CX 401) i pobrano 272 próby wody po 0,5 dm3. W laboratorium hydrochemicznym IGiGP UJ powtórnie mierzono pH i EC25°C oraz oznaczano suchą pozostałość w temperaturze 105 i 180°C. Analizę współczynnika
korelacji i wariancji obliczono przy użyciu programu Statistica 8.0. Dane zostały
znormalizowane i zestandaryzowane. Istotność różnic między porami roku
w poszczególnych typach zlewni obliczono za pomocą analizy wariancji (ANOVA).
Do określenia istotności różnic użyto testu post-hoc Scheffego dla p = 0,95.
Wyniki
Średnie wartości parametrów fizyczno-chemicznych wód wskazują na istotne
różnice pomiędzy zlewniami poszczególnych typów. Najwyższe wartości parametrów występują w zlewniach osadowych, natomiast najniższe – w krystalicznych; w zlewniach mieszanych i głównych – są pośrednie (ryc. 2).
W poszczególnych typach zlewni istnieją dodatnie związki korelacyjne
między EC i SP, przy czym siła związku jest różna. Silniejszy związek występuje
w zlewniach osadowych, a słabszy – w krystalicznych i mieszanych. Z reguły
silniejszy związek występuje pomiędzy EC25°C a SP105, niż pomiędzy EC25°C a SP180.
Związek między pH a EC25°C i SP w poszczególnych typach zlewni jest dodatni,
z wyjątkiem zlewni osadowych, w których jest ujemny i słaby (tab. 1).
Najniższe wartości EC25°C w wodach drenujących zlewnie krystaliczne i mieszane występują wiosną, w osadowych występują zimą, a w głównych – latem,
natomiast najwyższe w zlewniach głównych i krystalicznych występują zimą,
w osadowych – latem, a w mieszanych – jesienią (ryc. 3). Najwyższe wartości SP105 i
SP180 w wodach zlewni krystalicznych, głównych i mieszanych z zasady występują
zimą, natomiast najniższe – w przypadku SP105 – wiosną lub latem, a w przypadku

464

M. Żelazny, A. Wolanin, E. Płaczkowska

Ryc. 2. Średnie wartości parametrów fizyczno-chemicznych w poszczególnych typach zlewni
K – zlewnie krystaliczne, O – zlewnie osadowe, M – zlewnie mieszane, G – zlewnie główne
Fig. 2. Average values of physico-chemical parameters for each type of catchment
K – crystalline catchments, O – sedimentary catchments, M – mixed catchments, G – main catchments

Tab. 1. Macierz istotnych współczynników korelacji między parametrami fizyczno-chemicznymi wód
Tab. 1. Matrix of significant correlation coefficients between the physico-chemical parameters of waters
Typ zlewni
Type of catchment

Parametr
Parameter

EC25°C

0,61

EC25°C
K

0,44

0,64

0,59

0,28

SP180

0,44

0,59

pH

0,64

0,28

0,29

0,89

0,83

0,66

0,88

0,58

SP105

0,89

0,29

SP180

0,83

0,88

pH

0,66

0,58

0,65

0,90

0,82

−0,35

0,91

−0,31

0,52

0,58

SP105

0,90

SP180

0,82

0,91

−0,35

−0,31

pH

0,72

EC25°C
M

pH

0,61

EC25°C
O

SP180

SP105

EC25°C
G

SP105

SP105

0,72

SP180

0,52

pH

0,58

0,65

0,63
0,63

0,49
0,49

K – zlewnie krystaliczne, O – zlewnie osadowe, M – zlewnie mieszane, G – zlewnie główne.
K – crystalline catchments, O – sedimentary catchments, M – mixed catchments, G – main catchments.

SP180 – latem lub jesienią. Najwyższe wartości pH występują zimą, a najniższe –
latem lub wiosną. W wodach zlewni osadowych związki między SP i pH są odmienne. Podobne zależności dla zlewni krystalicznej Potoku Starorobociańskiego
wykazał Krzemień (1982), który wiąże je z sezonowymi zmianami natężenia
przepływu.
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Ryc. 3. Zmienność sezonowa przewodności (EC25°C) w poszczególnych zlewniach
J – jesień, Z – zima, W – wiosna, L – lato
Fig. 3. Seasonal variation of electrical conductivity in the catchments
J – autumn, Z – winter, W – spring, L – summer

Tab. 2. Zmienność sezonowa parametrów fizyczno-chemicznych w poszczególnych typach zlewni
Tab. 2. Seasonal variation of physico-chemical parameters in respective types of catchments
Typ zlewni
Okres
Wiosna–
lato
Spring–
summer
Wiosna–
jesień

Type of
catchment

SP180

EC25oC

pH

+

K

G
K

+

+

Lato–zima

O

Wiosna–
zima

K

Summer–
winter

G
+

O
M
G

SP105

SP180

EC25oC

+

+

+

+

+

+

+

+

pH

Summer–
autumn

M

M

Okres

Lato–jesień

O

Spring–
autumn

Spring–
winter

SP105

+

+

+

Jesień–zima
Autumn–
winter

K – zlewnie krystaliczne, O – zlewnie osadowe, M – zlewnie mieszane, G – zlewnie główne. Szare pola (+)
oznaczają istotne różnice (ANOVA) wartości parametrów fizyczno-chemicznych wód.
K – crystalline catchments, O – sedimentary catchments, M – mixed catchments, G – main catchments.
Grey fields (+) show significant differences (ANOVA) in the values of physico-chemical parameters.
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Pomimo stwierdzonych sezonowych zmian wartości parametrów fizyczno-chemicznych wód, warto zauważyć, że tylko niekiedy są to istotne różnice (tab. 2).
Jedynie zimą wartości parametrów w wodach zlewni krystalicznych i głównych
są istotnie różne w odniesieniu do pozostałych pór roku. Wyższe wartości parametrów wód obserwowano w okresie niżówkowym zimą i jesienią, a niższe
w okresie roztopowym oraz podczas wezbrań (wiosna, lato). W wodach zlewni
osadowych i mieszanych brak jest istotnych sezonowych różnic. W żadnym
z typów zlewni nie zaobserwowano istotnych różnic między latem a jesienią.
Podsumowanie
Przeprowadzone badania potwierdziły występowanie przestrzennego zróżnicowania wartości parametrów fizyko-chemicznych wód (EC25°C, pH, SP105 i SP180),
które wynikają z różnic w budowie geologicznej poszczególnych typów zlewni.
W badanych typach zlewni stwierdzono zależności między parametrami fizyczno-chemicznymi wód, jednakże dla poszczególnych parametrów siła zależności
wyrażona współczynnikiem korelacji jest różna. Istnieją sezonowe zmiany parametrów fizyko-chemicznych wód drenujących zlewnie poszczególnych typów.
Jednakże istotne różnice tych parametrów występują jedynie w zlewniach krystalicznych i głównych, między zimą a pozostałymi porami roku.

Literatura
Barczyk G., 1998, Denudacja chemiczna krasu węglanowego w świetle badań stacjonarnych zlewni potoków
Chochołowskiego i Kościeliskiego (Tatry Zachodnie), [w:] A. Kotarba (red.), Z badań fizycznogeograficznych w Tatrach – III, Dok. Geogr., 12; 25–34.
Krawczyk W.E., Opołka J., 1992, Interpretacja analiz fizykochemicznych wody na przykładzie zlewni
Potoku Kościeliskiego (Tatry Zachodnie), [w:] A. Kostrzewski, M. Pulina (red.), Metody hydrochemiczne w geomorfologii dynamicznej. Wybrane problemy, Pr. Nauk. UŚ, Katowice, 1254; 16–39.
Krzemień K., 1982, Removal of dissolved material from the Starorobocianski Stream crystalline catchment
basin (The Western Tatra Mts.), Studia Geomorph. Carpatho-Balcan., 15; 71–80.
Krzemień K., 1990, Związek przewodności właściwej wody i koncentracji materiału rozpuszczonego
w obszarach o różnej budowie geologicznej, Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 77; 81–91.
Małecka D., 1989, Metodyczne aspekty określania tła i strefowości hydrochemicznej młodych masywów
górskich, Pr. Nauk. Inst. Geotech. Polit. Wrocł., Konf., 59; 231–237.
Mapa geologiczna Tatr Polskich 1:30000, 1979, Wyd. Geol., Warszawa.
Oleksynowa K., 1970, Charakterystyka geochemiczna wód tatrzańskich, Acta Hydrobiol., 12, 110.
Pulina M., 1974, Denudacja chemiczna na obszarach krasu węglanowego, Pr. Geogr., 105.

Przestrzenne zróżnicowanie i sezonowe zmiany cech fizyczno-chemicznych…

467

Spatial and seasonal variability of the physico-chemical
properties of the Kościeliski and Chochołowski streamwaters
in the Western Tatra Mts
The aim of the research is to evaluate spatial and seasonal variability of reaction (pH),
electrical conductivity (EC25°C) and dry residuum (SP) of streamwaters which drain geologically variable sub-catchments of the Western Tatra Mts within the Tatra National
Park. Two main valleys in the Western Tatra Mts were selected for the research:
Kościeliska and Chochołowska Valley, in which 12 measuring sites were determined.
Every two weeks, 272 samples were taken in the period from July 2007 to November
2008 (fig. 1). The spatial variability of the physico-chemical parameters depends on the
geology of an area (Oleksynowa 1970, Krzemień 1982, 1990, Krawczyk, Opołka 1992).
Water in crystalline catchments is characterized by low values of physico-chemical parameters and in sedimentary catchments – by high values (fig. 2). There is a relationship
between conductivity and mineral substance concentration (Oleksynowa 1970, Krzemień
1990). However, for different physico-chemical parameters of water, the correlation coefficient is diverse (tab. 1). Seasonal variation of the values in the crystalline and main
catchments depends on streamwater flow. Higher values are observed in the winter and
autumn low flow period, and lower values in the melting period and during spring and
summer floods (tab. 2, fig. 3). Only few differences of the physico-chemical parameters
of waters between the seasons are statistically significant.
Key words: physico-chemical properties of waters, spatial and seasonal variability, the
Western Tatra Mts.
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Zarys treści: Celem badań była ocena wpływu ścieków zrzucanych ze schronisk turystycznych Tatrzańskiego Parku Narodowego na skład chemiczny wód rzecznych. Badano
trzy schroniska posiadające własne oczyszczalnie ścieków: schronisko nad Morskim
Okiem, Murowaniec na Hali Gąsienicowej oraz schronisko na Polanie Chochołowskiej.
Dostawa ścieków powodowała na ogół gwałtowny wzrost w potokach stężenia jonów
NH4 i PO4. Wpływ ten jednak zanikał na krótkim odcinku na skutek rozcieńczenia stosunkowo niewielkiej ilości ścieków w znacznie większej objętości wody rzecznej.
Słowa kluczowe: Tatry, ścieki, schroniska, Tatrzański Park Narodowy, jakość wód.

Koncentracja ruchu turystycznego w bliskim otoczeniu schronisk jest bezpośrednim zagrożeniem dla wielu elementów środowiska przyrodniczego, w tym – dla
jakości wody (Radwańska-Paryska 1996). Pomimo korzystnych warunków tlenowych, szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie są ekosystemy rzek wysokogórskich, stanowiące unikalne siedliska wodne. Dotychczasowy stan wiedzy na
temat wpływu ścieków odprowadzanych ze schronisk turystycznych na jakość
wód powierzchniowych w Tatrzańskim Parku Narodowym (TPN) trudno uznać
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za wystarczający. Znaczna część badań koncentrowała się na wpływie schronisk
na mikrobiologię wód (Starzecka 1977), zespoły glonów (Kawecka 1977) oraz
faunę denną (Kownacki 1977). Badania stricte hydrochemiczne dotyczą zwykle
pojedynczych schronisk i opierają się najczęściej na jednokrotnym poborze ścieków oraz wód rzecznych powyżej i w jednym miejscu poniżej zrzutu ścieków
(Sebesta i in. 2002, Chełmicki i in. 2007, Piotrowicz 2007). Na szczególną uwagę
zasługują badania hydrochemiczne z początku lat siedemdziesiątych XX w.
w Rybim Potoku, na kilku stanowiskach powyżej i poniżej zrzutu ścieków ze
schroniska nad Morskim Okiem (Bombówna 1977). Badania te zostały przeprowadzone w czasie gwałtownego wzrostu liczby turystów przybywających w
Tatry – w 1971 r. było ich 1,2 mln, a rok później – już 1,5 mln. W ostatnich latach
ruch turystyczny w TPN oceniany jest już na ponad 2,5 mln turystów rocznie
(Statystyka turystyki, 2009). Warto zaznaczyć, że ilość i jakość ścieków odprowadzanych ze schronisk turystycznych zależy zarówno od liczby przebywających
w nich turystów, jak i od sprawności i rodzaju oczyszczalni ścieków (Kownacki
i in. 1996). Celem niniejszych badań jest rozpoznanie jakości i ilości ścieków odprowadzanych z wybranych kilku schronisk turystycznych na terenie TPN oraz
ocena ich oddziaływania na chemizm potoków tatrzańskich. Poniżej przedstawiono wstępne wyniki badań, pochodzące z jednorazowego próbkowania potoków i ścieków, w okresie reprezentującym letni sezon turystyczny.
Obszar badań
Badaniami objęto trzy schroniska TPN: nad Morskim Okiem, Murowaniec na
Hali Gąsienicowej oraz na Polanie Chochołowskiej (ryc. 1). Analizowano wpływ
ścieków pochodzących ze schronisk na jakość wód rzecznych. Ścieki są oczyszczane metodami mechaniczno-biologicznymi, wspomaganymi metodami chemicznymi (koagulacja zanieczyszczeń organicznych, zawiesin i fosforu). Technologia oczyszczania ścieków zastosowana w Morskim Oku (metoda osadu czynnego) zakłada cykliczny zrzut oczyszczonych ścieków. Dopływ oczyszczonych
ścieków z Murowańca i schroniska na Polanie Chochołowskiej ma charakter ciągły, jakkolwiek i tam mogą zdarzać się krótkotrwałe (10 min) zrzuty ścieków
o większym natężeniu przepływu i gorszych parametrach (Piotrowicz 2007).
Oczyszczone ścieki odprowadzane są grawitacyjnie do pobliskich potoków:
ze schroniska nad Morskim Okiem – do Rybiego Potoku, z Murowańca na Hali
Gąsienicowej – do Suchej Wody, ze schroniska na Polanie Chochołowskiej – do
Potoku Chochołowskiego.

Ryc. 1. Obszar badań
A – Tatrzański Park Narodowy, B – miejsca zrzutu ścieków, C – badane schroniska turystyczne: 1 – Polana Chochołowska, 2 – Murowaniec, 3 – Morskie Oko
Fig. 1. Study area
A – the Tatra National Park, B – outlets of sewerage, C – mountain hostels studiem: 1 – Polana Chochołowska, 2 – Murowaniec, 3 – Morskie Oko
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Metoda badań
Badania zostały przeprowadzone w czasie niskich stanów wód w miesiącach
wakacyjnych 2008 r. Jest to okres, w którym koncentracja ruchu turystycznego
w Tatrach jest największa – wynosi prawie 50% całorocznego ruchu wejściowego
na teren TPN (Baścik i in. 2007). Przy każdym z badanych schronisk wykonano
jednorazowo pobór próbek wody w kilku punktach – w miejscu zrzutu ścieków,
kilkanaście–kilkadziesiąt metrów powyżej zrzutu (P0) oraz w profilach poprzecznych koryt rzecznych zlokalizowanych do kilkuset metrów poniżej zrzutu
ścieków (P1–P5). W profilach P0 i P5 pobierane były po trzy próbki wody, w 1/6,
3/6 i 5/6 szerokości koryta. W pozostałych profilach (P1–P4) pobierano po pięć
próbek wody, w 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 i 5/6 szerokości koryta. W czasie badań w każdym z potoków w co najmniej trzech profilach mierzono przepływ metodą
młynkową oraz ilość ścieków metodą wolumetryczną.
Poborowi próbek wody i ścieków towarzyszyły pomiary temperatury,
przewodności oraz odczynu. Pozostałe oznaczenia chemiczne (Ca, Mg, Na, K,
NH4, HCO3, SO4, Cl, NO3, NO2, PO4) zostały przeprowadzone w Laboratorium
Hydrochemicznym IGiGP UJ, przy zastosowaniu metody chromatografii jonowej, urządzeniem DIONEX typ ICS-2000.
Klasyfikację jakości wód oparto na kryteriach zawartych w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z 11 lutego 2004.
Wyniki
Badania przeprowadzone 29 sierpnia 2008 przy schronisku na Polanie Chochołowskiej wykazały, że dostarczało ono wczesnym popołudniem do Potoku Chochołowskiego 0,54 dm3⋅s‒1 ścieków, których przewodność wynosiła 576 µS⋅cm‒1,
a pH – 7,33. Wśród głównych jonów przeważały wodorowęglany, sód i wapń
(ryc. 2). Ścieki odznaczały się bardzo wysokim stężeniem jonu amonowego (46,9
mg⋅dm‒3) oraz ortofosforanów (7,6 mg⋅dm‒3). Po połączeniu z wodami Potoku
Chochołowskiego, którego przepływ wynosił 176 dm3⋅s‒1, ścieki szybko ulegały
rozcieńczeniu. Powodowało to, że jedynie w profilu położonym 5 m poniżej
zrzutu ścieków przy lewym brzegu, z którego zrzucano ścieki, wody Potoku
Chochołowskiego zmieniały klasę jakości z I na II. Decydowało o tym stężenie
jonu amonowego.
Badania przeprowadzone około południa 30 czerwca 2008 przy schronisku
Murowaniec wykazały, że dostarczało ono do potoku Sucha Woda 0,46 dm3⋅s‒1
ścieków, których przewodność wynosiła 844 µS⋅cm‒1, a pH – 7,78. Wśród głównych jonów przeważały wodorowęglany, sód i chlorki (ryc. 2). Na uwagę zasługuje bardzo wysokie stężenie jonu amonowego (76,4 mg⋅dm‒3), który równoważnikowo stanowił ponad połowę wszystkich kationów. Ścieki te charakteryzowały
się ponadto wysokim stężeniem ortofosforanów (17,2 mg⋅dm‒3). Duża dostawa

Ryc. 2. Skład chemiczny ścieków ze schronisk
Fig. 2. Chemical composition of sewage discharged from hostels
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jonu amonowego była przyczyną zmiany jakości wód Suchej Wody na bardzo
krótkim odcinku z I na II klasę jakości. Po około 20 m wody potoku ponownie
należały do wód I klasy jakości. Zadecydowało o tym rozcieńczenie stosunkowo
niewielkiej objętości ścieków znacznie większą objętością wód potoku: niecałe
0,5 dm3⋅s‒1 ścieków mieszało się z 824 dm3⋅s‒1 wód rzecznych.
Badania przeprowadzone 29 sierpnia 2008 przy schronisku nad Morskim
Okiem wykazały, że dostarczało ono w godzinach przedpołudniowych do Rybiego Potoku 0,05 dm3∙s‒1 ścieków, których przewodność wynosiła 102 µS⋅cm‒1,
a pH – 6,64. Utrzymująca się przez cały dzień niewielka dostawa ścieków związana
była z cyklicznym charakterem pracy oczyszczalni. W ściekach wśród głównych
jonów przeważały sód, wapń i chlorki (ryc. 2). Stężenie jonu amonowego i ortofosforanów było znacznie niższe (odpowiednio: 0,1 i 2,8 mg⋅dm‒3) niż w ściekach
dostarczanych ze schroniska na Polanie Chochołowskiej i z Murowańca. Na uwagę
zasługuje natomiast stosunkowo wysokie stężenie azotanów (13,6 mg⋅dm‒3), które
w ściekach ze schroniska na Polanie Chochołowskiej występowały w ilościach
nieprzekraczających limitu detekcji, a w ściekach z Murowańca – w bardzo niskich stężeniach (0,7 mg⋅dm‒3). Zrzut niewielkiej ilości ścieków o stosunkowo
niskim stężeniu jonów nie powodował zmiany jakości wód Rybiego Potoku, którego przepływ wynosił 260,5 dm3⋅s‒1.
Wnioski
Schronisko na Polanie Chochołowskiej i Murowaniec dostarczały do wód rzecznych około 0,5 dm3⋅s‒1 ścieków. Ścieki te odznaczały się bardzo wysokim stężeniem jonu amonowego i ortofosforanów, co powodowało bardzo gwałtowny
wzrost stężenia tych jonów w potokach w pobliżu miejsca wypływu ścieków. Na
zbyt dużą dostawę fosforu ogólnego z oczyszczalni przy Murowańcu zwracano
już parokrotnie uwagę (Sebesta i in. 2002, Piotrowicz 2007). Wpływ zrzutu szybko jednak zanikał, jedynie na odcinku kilku–kilkudziesięcu metrów poniżej miejsca zrzutu wody Potoku Chochołowskiego i Suchej Wody zmieniały klasę jakości
z I na II. Niewielki wpływ ścieków związany był z dużym rozcieńczeniem stosunkowo niewielkiej objętości ścieku w znacznie większej objętości potoku.
Na tym tle zdecydowanie wyróżnia się schronisko nad Morskim Okiem,
które dostarczało do Rybiego Potoku zdecydowanie mniejszą objętość ścieków
(0,05 dm3∙s-1), przy czym ścieki te (z wyjątkiem azotanów) charakteryzowały się
znacznie lepszymi parametrami. Wysokie stężenia azotanów przy niskich stężeniach azotynów i jonu amonowego świadczą o dobrej pracy oczyszczalni. Nie
potwierdziły się również stwierdzone przez Sebestę i in. (2002) wysokie stężenia
fosforanów w ściekach. Uzyskane wyniki trudno porównywać z wynikami Bombówny (1977), która wskazywała na silne oddziaływanie zrzutu ścieków na chemizm wód Rybiego Potoku na odcinku nawet do 400 m poniżej miejsca zrzutu.
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Należy jednak pamiętać, że badania te były prowadzone w okresie, gdy w Morskim Oku nie funkcjonowała jeszcze oczyszczalnia ścieków.
Całościowa ocena wpływu schroniska na jakość wód wymaga obecnie powtórzenia badań – zwłaszcza w odniesieniu do oczyszczalni pracujących w systemie cyklicznym. Dalszych badań wymaga również zagadnienie sezonowości
wpływu schronisk, wynikające choćby z sezonowości ruchu turystycznego.
Prowadzone badania powinny również uwzględnić wewnątrz dobowy rytm
dostawy oczyszczonych ścieków do potoku.
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The influence of sewage discharges from mountain hostels
on stream water quality in the Tatra National Park
The aim of the study was to determine the influence of sewage discharge from mountain
hostels on stream water chemical composition. Sewage from three hostels located in the
Tatra National Park was analyzed (fig. 1). All the hostels are equipped with sewage
treatment systems of mechanical and biological type. The fieldwork was carried out in a
dry period, during the tourist season in summer 2008. The samples were collected from
sewage systems as well as from streamwaters in several cross-sections. Two of the hostels – (Polana Chochołowska and Murowaniec) delivered about 0.5 dm3⋅s‒1 of cleaned
sewage. The sewage was characterized by a high concentration of phosphates and ammonium (fig. 2). Despite that, the high ion concentration quickly decreased downstream
due to dilution in clean streamwater of much higher volume. The third hostel (Morskie
Oko) delivered only 0,05 dm3⋅s‒1 of relatively clean sewage, which did not have an important impact on streamwater quality in a larger scale.
Key words: the Tatra Mts, sewage, mountain hostel, the Tatra National Park, water quality.
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Zarys treści: Przedstawiono wyniki badań hydrochemicznych świeżej pokrywy śnieżnej
w Tatrzańskim Parku Narodowym. Pokrywa ta charakteryzowała się niewielką sumą
jonów i niską przewodnością właściwą oraz słabo kwaśnym odczynem. Zróżnicowanie
chemizmu pokrywy śnieżnej można wyjaśnić trzema czynnikami: antropogenicznym, geogenicznym i zasoleniem. Rola wymienionych czynników w przestrzennym zróżnicowaniu
składu chemicznego pokrywy śnieżnej wiązała się z odległością od lokalnych źródeł
zanieczyszczeń lub z tzw. opadem lokalnym (drobiny skał węglanowych).
Słowa kluczowe: pokrywa śnieżna, mokra depozycja, zróżnicowanie przestrzenne zanieczyszczeń, skład chemiczny.

Badania chemizmu pokrywy śnieżnej mogą stanowić źródło informacji o przestrzennym zróżnicowaniu suchej i mokrej depozycji (Naik i in. 1995). Pozwalają
też określić zasięg i wielkość oddziaływania pojedynczych źródeł emisji zanieczyszczeń atmosferycznych (Lenart, Nowicki 1984). Szczególną rolę w badaniach
mokrej depozycji odgrywa świeża pokrywa śnieżna, gdyż jej skład chemiczny
odzwierciedla skład tworzących ją opadów śniegu (VanLoon, Duffy 2007).
Celem badań przeprowadzonych w Tatrzańskim Parku Narodowym było
określenie przestrzennego zróżnicowania chemizmu świeżej pokrywy śnieżnej.

*

Praca zrealizowana w ramach projektu MNiSW N305 081 32/2824.
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Obszar i okres badań
Badania terenowe prowadzono w dniach 19–21 grudnia 2007 w dolinach: Chochołowskiej, Kościeliskiej, Małej Łąki, Strążyskiej, Białego i Białki (ryc. 1).

Ryc. 1. Rozmieszczenie punktów poboru prób
Fig. 1. Sampling sites location

Metoda i zakres badań
Za pomocą cylindra wykonanego ze szkła akrylowego (PMMA), w 19 punktach
pobrano do worków strunowych próby śniegu. Analizy chemiczne wody ze stopionych prób przeprowadzono w laboratorium hydrochemicznym Instytutu
Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie. Za pomocą wielofunkcyjnego przyrządu pomiarowego Elmetron CX-721 zmierzono odczyn i przewodność elektrolityczną (SC), a przy użyciu chromatografu jonowego firmy Dionex
(typ ICS-2000), z kolumnami analitycznymi AS18 (4 mm) i CS16 (5 mm), oznaczono jony: Ca2+, Mg2+, Na+, K+, HCO3¯ SO42‒, Clˉ, NO3¯ NO2ˉ i PO43‒. Stężenie
jonów H+ obliczono na podstawie odczynu.
Wyniki
Suma jonów zawartych w śniegu wahała się od 0,088 do 0,120 mval∙m–3, przewodność elektrolityczna była niewielka (od 11,10 do 16,33 µS∙cm–1), a odczyn
słabo kwaśny (od 4,62 do 4,76 pH). Charakterystyki opisowe rozkładów empirycznych analizowanych cech chemicznych zestawiono w tab. 1.
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Tab. 1. Charakterystyki opisowe cech chemicznych pokrywy śnieżnej
Tab. 1. Descriptive statistics of snow cover chemical properties

Cecha
Characteristic
Odczyn (pH)
Reaction (pH)
SC

[µS⋅cm–1]

N

Średnia
Average

19

4,68

Min.

Maks.

4,62

4,76

Odchylenie
standardowe
Standard
deviation
0,05

Współczynnik
zmienności
Coefficient
of variation
[%]
1,0

19

13,97

11,10

16,33

1,43

10,2

H+ [mg⋅dm–3]

19

0,021

0,018

0,024

0,002

10,2

Ca2+ [mg⋅dm–3]

19

0,287

0,232

0,325

0,025

8,7

Mg2+

[mg⋅dm–3]

19

0,031

0,020

0,064

0,009

28,8

Na+ [mg⋅dm–3]

19

0,060

0,036

0,192

0,036

59,5

K+ [mg⋅dm–3]

19

0,032

0,017

0,077

0,014

44,2

NH4+ [mg⋅dm–3]

19

0,160

0,113

0,198

0,027

17,1

HCO3 [mg⋅dm–3]

19

1,078

0,868

1,438

0,149

13,8

SO42– [mg⋅dm–3]

19

0,742

0,564

0,897

0,088

11,9

Cl− [mg⋅dm–3]

19

0,274

0,124

0,423

0,097

35,3

NO3− [mg⋅dm–3]

19

0,774

0,651

0,836

0,057

7,4

NO2− [mg⋅dm–3]

13

0,003

0,002

0,006

0,001

41,5

PO43– [mg⋅dm–3]

16

0,010

0,003

0,028

0,007

70,7

Suma jonów [mval⋅dm–3]
Sum of ions [mval⋅dm–3]

19

0,104

0,088

0,120

0,010

9,9

−

Na podstawie analizy czynnikowej wydzielono trzy niezależne czynniki,
wyjaśniające 75,9% zmienności (wariancji) składu chemicznego pokrywy śnieżnej
(tab. 2). Pierwszy czynnik, antropogeniczny, wyjaśniał 41,4% zmienności; w jego
skład wchodziły – mające wysokie dodatnie ładunki czynnikowe – SC, NH4ˉ,
SO42– Clˉ i NO3ˉ oraz – mające wysoki ujemny ładunek – pH. Im większe było
stężenie wymienionych jonów, tym większa była przewodność elektrolityczna
i tym większe było zakwaszenie śniegu. Drugi czynnik, naturalny, wyjaśniał
20,8% zmienności; związany był z opadaniem na powierzchnię pokrywy drobin
skał węglanowych. Obejmował on wysokie dodatnie ładunki czynnikowe Ca2+
i Mg2+ i wysoki ujemny ładunek czynnikowy K+. Im większe było stężenie Ca2+
i Mg2+, tym wyższe były wartości odczynu. Trzeci czynnik związany był z zasoleniem; geneza tego czynnika jest trudna do jednoznacznej interpretacji. Zawierał
on wysokie dodatnie ładunki czynnikowe Na+, K+, Clˉ. Wysokie stężenia tych
jonów stwierdzono w pobliżu dróg oraz w dolinach Kościeliskiej i Chochołowskiej, najniższe – w Dolinie Białki.
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Tab. 2. Ładunki czynnikowe ustalone na podstawie wybranych cech chemicznych (rotacja varimax)
Tab. 2. Factor loadings based on chosen chemical properties of snow cover (varimax rotation)
Cecha
Characteristic
pH
SC

Czynnik 1
Factor 1

Czynnik 2
Factor 2

Czynnik 3
Factor 3

–0,910

0,352

–0,003

0,984

–0,008

0,113

Ca2+

–0,028

0,934

0,176

Mg2+

0,107

0,702

0,106

Na+
K+
NH4+
−

0,154

0,192

0,817

–0,050

–0,609

0,592

0,745

0,179

0,258

HCO3

0,406

0,468

–0,132

SO42–

0,880

0,211

–0,051

Cl−

0,733

0,249

0,586

−

NO3

0,833

0,196

0,095

Wariancja wyjaśniona
Explained variance

4,559

2,293

1,512

Udział [%]
Share [%]

41,4

20,8

13,7

Pogrubiono ładunki > 0,5.
Loadings > 0.5 are in bold print.

Niskie wartości odczynu, przy wysokich wartościach przewodności i sumy
jonów oraz wysokich stężeniach SO42–, NO3ˉ i HCO3ˉ stwierdzono w śniegu zalegającym w pobliżu Zakopanego i Kościeliska, a także w otoczeniu schronisk.
Podwyższone stężenia Na+ i Clˉ występowały w pobliżu dróg i głównych szlaków. Wysokie stężenia Ca2+ i Mg2+ stwierdzono w Dolinie Małej Łąki i Dolinie
Białego, a także w Dolinie Kościeliskiej, co prawdopodobnie związane jest z nawiewaniem i opadaniem na powierzchnię pokrywy śnieżnej drobin skał węglanowych. Wysoki udział wśród kationów miały: H+ (36–48% mval), Ca2+ (25–35%)
i NH4+ (14–21%), a wśród anionów: HCO3ˉ (27–41%), SO42– (26–34%) i NO3ˉ (20–
26,4%). Zróżnicowanie stężeń poszczególnych jonów było różne. Najmniejsze
zróżnicowanie stwierdzono w przypadku NO3ˉ (7,4%) i Ca2+ (8,7%). Dużym
zróżnicowaniem charakteryzowały się stężenia Na+ (59,5%) i K+ (44,2%), a także
NO2ˉ i PO43–.
W porównaniu do składu chemicznego pokrywy śnieżnej na innych obszarach – Grenlandii i Antarktyki, Kanady, USA, Walii, Szkocji, Francji, Norwegii,
Szwecji i Japonii (Jeffries 1990) – uzyskane w Tatrach wyniki świadczą o stosunkowo niewielkim zanieczyszczeniu śniegu. Stężenia NH4+ i H+ były przeciętne,
Na+, K+, SO42–, Clˉ, NO3ˉ – niższe, a Ca i Mg – przeciętne, choć nieco wyższe niż
w większości porównywanych regionów.
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Podsumowanie
Świeża pokrywa śnieżna na badanym obszarze charakteryzowała się niewielką
sumą jonów i niską przewodnością właściwą oraz słabo kwaśnym odczynem; na
tle innych obszarów była słabo zanieczyszczona. Zróżnicowanie chemizmu pokrywy śnieżnej można wyjaśnić trzema czynnikami: antropogenicznym, geogenicznym i związanym z zasoleniem. Udział tych czynników w przestrzennym
zróżnicowaniu składu chemicznego pokrywy śnieżnej związany był z odległością
od lokalnych źródeł zanieczyszczeń (schronisk, osiedli z przydomowymi
kotłowniami i paleniskami, dróg) lub z tzw. opadem lokalnym (drobiny skał
węglanowych).
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Snow cover chemical composition in the Tatra National Park
The main goal of the study was to investigate spatial variability of fresh snow cover
chemistry in the main valleys of the Polish part of the Tatra Mountains (fig. 1). The snow
samples were taken between 19 and 21 December 2007. The sum of ions and specific
conductivity (SC) was low, and reaction of solution was low (tab. 1). Factor analysis was
used to reduce the number of variables and to detect factors responsible for the variability of snow cover chemical properties. There were three relatively independent factors,
one related to anthropogenic activity (esp. fuel combustion), the other related to limestone particles transported to snow cover from nearby rocks, and the last to salinity (tab.
2). Snow cover near urban areas and mountain hostels had relatively low pH, and the
highest concentrations of SO42–, NO3–, HCO3– and Cl–. The highest concentration of Ca2+
and Mg2+ was found in the Mała Łąka, Białego, and Kościeliska Valleys. It was related to
wind transport of the limestone particles. The results indicate relatively low pollution of
the snowpack in the Tatra NP.
Key words: snow cover, wet deposition, pollution spatial variability, chemical composition.
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Zarys treści: Celem pracy było określenie podobieństw i różnic w składzie fizyczno-chemicznym wód górnego i dolnego odcinka rzeki Piaśnicy, ze wskazaniem uwarunkowań geograficznych wpływających na występujące ewentualnie różnice. Wyjazdy
patrolowe, podczas których dokonano poboru próbek wody z wcześniej wybranych
punktów pomiarowych, odbywały się w latach 2002–2007. Pobrane próbki poddawano
analizie laboratoryjnej. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że górny
i dolny bieg Piaśnicy charakteryzuje się wodami typowo słodkimi. Pomimo tego
w przypadku wskaźników morskich, takich jak chlorki, sód, potas, magnez i siarczany,
obserwuje się znaczne odmienności w stężeniach pomiędzy wodami w górnym i dolnym odcinku rzeki. W skrajnych przypadkach różnice mogą wynosić aż 400%. Wpływ
na to zróżnicowanie wywiera przede wszystkim silniejsze oddziaływanie zlewni na
górny, a wód morskich na dolny odcinek Piaśnicy.
Słowa kluczowe: rzeka Piaśnica, wskaźniki fizyczno-chemiczne, jakość, wody przybrzeżne.

Strefa brzegowa południowego Bałtyku to szczególne miejsce pod względem
różnorodności stosunków wodnych, wynikającej z położenia na granicy lądu
i morza. Zgodnie z Dyrektywą Wodną Unii Europejskiej, występujące tu obiekty
hydrograficzne mają wody zaliczane do grupy wód przejściowych i przybrzeżnych. Charakteryzują się one przede wszystkim podwyższoną zawartością
wskaźników morskich oraz spadkiem zawartości wskaźników lądowych. Nie
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wszystkie jednak obiekty zlokalizowane w tej strefie mają typowe cechy wód
przejściowych, na co składa się wiele czynników, z których do najważniejszych
należy zaliczyć działalność człowieka oraz regionalne warunki hydrometeorologiczne. Przykładem złożoności zjawiska może być rzeka Piaśnica wraz z Jeziorem
Żarnowieckim, które stanowiły obiekty niniejszych badań. Jako cel pracy wyznaczono określenie podobieństw i różnic w składzie fizyczno-chemicznym wód
górnego i dolnego odcinka rzeki Piaśnicy, z określeniem uwarunkowań geograficznych wpływających na występujące ewentualnie różnice. Celem dodatkowym
było ustalenie zmienności czasowej i przestrzennej stężeń wybranych wskaźników chemicznych.
Aktualny stan wiedzy na temat wód przybrzeżnych
Strefa wybrzeża mórz i oceanów to miejsce, gdzie obserwuje się zjawiska i procesy niespotykane w głębi kontynentu, które charakteryzują się olbrzymią siłą
i dynamiką przebiegu. Najczęściej pojawia się intruzja wód morskich, która może
wpływać na życie ludzi, ich bezpieczeństwo oraz warunki ekonomiczne. Efekty
jakościowe tego zjawiska mogą być obserwowane zarówno w jeziorach przybrzeżnych (Tiruneh, Motz 2003), lagunach (Tanaka i in. 2005), na obszarach podmokłych (Flynn, McKee 1995), jak i na odcinkach ujściowych rzek (Giambastiani
i in. 2007). Cykliczne intruzje wód morskich w obszarach mórz otwartych wywołane są przypływem i odpływem. W efekcie obserwuje się takie zmiany, jak
wzrost zasolenia wody (van der Thuin 1990), rozwój flory halofilnej, pojawienie
się fauny morskiej oraz wzrost poziomu wody (Haslett 2008). Z kolei w morzach
półzamkniętych, takich jak Bałtyk, znane jest zjawisko okresowych intruzji, które
nie jest wywołane pływami, a silnymi piętrzeniami sztormowymi oraz okresowo
niskimi stanami wód lądowych. Szczególnie dobrze zjawisko to jest widoczne
i opisane w odniesieniu do zbiorników jeziornych (Kunisch 1913, Mikulski 1970,
Majewski 1972, Weber 1973, Balicki 1980, Choiński, Szwichtenberg 1988, Kubiak
1996, Choiński 2001, Drwal, Cieśliński 2002, Trojanowski 2003, Cieśliński, Drwal
2005).
Charakterystyka hydrologiczna obiektów badań
Górny bieg Piaśnicy (ryc. 1) ma długość 15,7 km i spadek jednostkowy wynoszący 3,3o/oo. Rzeka uchodzi do Jeziora Żarnowieckiego w części południowej niecki.
Wielkość średniego przepływu w górnym odcinku Piaśnicy (dane IMiGW
w Gdyni z lat 1970–2000) wynosi 0,13 m3∙s‒1 i waha się od 0,1 m3∙s‒1 w czerwcu
i sierpniu do 0,18 m3∙s‒1 w marcu. Z kolei dolny odcinek Piaśnicy (ryc. 1) stanowi
jedyny odpływ w części północnej z Jeziora Żarnowieckiego. Długość tego odcinka wynosi około 5 km, a średni spadek 0,3o/oo. Przepływ w tej części rzeki waha się
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Ryc. 1. Zlewnia Piaśnicy wraz z lokalizacją punktów pomiarowych
Fig. 1. The Piaśnica River catchment and location of measurement points

od 2,5 do 4,5 m3∙s‒1 (pomiary własne). W wielu miejscach notuje się wzrost liczby
rowów i kanałów melioracyjnych, co wynika z występowania tu terenów podmokłych nazywanych Piaśnickimi Łąkami.
Metody
Podczas wyjazdów patrolowych dokonywano poboru próbek wody z wcześniej
wybranych punktów pomiarowych na rzece Piaśnicy w górnym i dolnym odcinku
oraz punktów reperowych na Jeziorze Żarnowieckim i Morzu Bałtyckim (ryc. 1),
celem dalszej analizy laboratoryjnej. Badania prowadzono w latach 2002–2007,
wykonując łącznie 16 wyjazdów patrolowych. Poza poborem próbek wody, zinwentaryzowano sieć hydrograficzną oraz zmierzono, przy użyciu akustycznego
dopplerowskiego prądomierza profilującego (ADCP) i młynka OTT, przepływy
na górnym i dolnym odcinku Piaśnicy. Próbki wody poddano analizie chemicznej w laboratorium Katedry Hydrologii Uniwersytetu Gdańskiego – określono
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wielkości stężeń podstawowych jonów, które z kolei posłużyły do określenia
typu hydrochemicznego jego wód.
Uzyskane wyniki i dyskusja
Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że w przypadku wskaźników morskich, takich jak chlorki, sód, potas, magnez i siarczany, obserwuje się
znaczne różnice w stężeniach pomiędzy wodami w górnym i dolnym odcinku
rzeki Piaśnicy (tab. 1). W skrajnych przypadkach mogą one wynosić aż 400%.
Jednocześnie w obu przypadkach uzyskane stężenia są na niskim poziomie, typowym dla wód słodkich, o czym świadczą choćby wartości chlorków nieprzekraczające 40 mg∙dm‒3. Różnice te wiążą się przede wszystkim z pewnym oddziaływaniem wód morskich – występuje wzrost wartości tych jonów wraz ze zbliżaniem się do linii brzegowej morza (ryc. 2). Nie jest on jednak wywołany zjawiskiem intruzji, a jedynie warunkami hydrometeorologicznymi (Cieśliński 2008).
Tab. 1. Średnie oraz ekstremalne wartości wybranych wskaźników fizyczno-chemicznych w wodach
górnego i dolnego odcinka Piaśnicy
Tab. 1. Average and extreme values of chosen of physical and chemical coefficients in the waters of
the upper and lower section of the Piaśnica River
Wskaźnik
Coefficient

Górny odcinek Piaśnicy
Upper section of the Piaśnica

Dolny odcinek Piaśnicy
Bottom section of the Piaśnica

min.

maks.

średnia
average

min.

maks.

średnia
average

Chlorki
[mg⋅dm−3]

6,0

11,0

8,8

19,9

40,1

29,1

Sód
[mg⋅dm−3]

5,2

9,0

6,5

10,4

23,4

16,0

Potas
[mg⋅dm−3]

1,2

4,4

2,3

1,7

6,3

4,1

Wapń
[mg⋅dm−3]

54,0

77,1

64,3

28,6

68,0

50,4

Magnez
[mg⋅dm−3]

5,9

16,9

10,3

8,3

22,4

15,4

Siarczany
[mg⋅dm−3]

30,0

45,0

37,9

26,0

75,0

52,8

2,6

3,8

3,2

1,5

3,2

2,2

283,0

441,0

373,9

367,0

602,0

466,1

Wodorowęglany
[mval⋅dm−3]
Przewodność właściwa
[µS⋅cm−1]
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Ryc. 2. Zmienność przestrzenna stężeń chlorków w wodach rzeki Piaśnicy i Jeziora Żarnowieckiego
Fig. 2. Spatial changeability of chloride concentrations in the waters of the Piaśnica River and
Żarnowieckie Lake

Pewien wpływ mają również wody Jeziora Żarnowieckiego, w którym dopływające wody ze zlewni ulegają transformacji w stosunku do wód rzeki Piaśnicy w górnym odcinku (Majewski 1996). Rozkład wartości świadczy o istnieniu
układu hydrograficznego, na który składa się rzeka Piaśnica w górnym i dolnym
odcinku oraz Jezioro Żarnowieckie. Podobnie zachowuje się wskaźnik, jakim jest
przewodność właściwa, choć uzyskane różnice nie są już tak duże jak w przypadku poprzednich wskaźników. Z kolei w przypadku wskaźników, jak wodorowęglany i wapń, notuje się stałą tendencję spadku wartości wraz ze zbliżaniem
się do linii brzegowej morza, ale różnice stężeń są niewielkie, szczególnie
w przypadku wodorowęglanów (ryc. 3). Uzyskane wyniki mogą być zakłócane
przez zaburzenia w obiegu wody i zmiany w cyklach hydrologicznych, wynikających z działalności antropogenicznej (elektrownia szczytowo-pompowa Żarnowiec) (Drwal, Lange 1991).
Potwierdzeniem powyższych informacji są uzyskane dane na temat układu
anionów i kationów. We wszystkich przypadkach, tj. górnego odcinka Piaśnicy,
Jeziora Żarnowieckiego oraz dolnego odcinka Piaśnicy, zanotowano układ anionów typowy dla wód słodkich, choć kolejność jonu chlorkowego i siarczanowego
jest odwrotna. Świadczyć to może o pewnej roli opadu atmosferycznego w kształtowaniu się jakości. Rozkład anionów w przypadku badanych obiektów prezentuje się następująco:
rHCO3− > rSO42– > rCl−
Z kolei rozkład kationów świadczy o wpływach zlewni, która może być zakłócona przez dopływ drogą podziemną (Berner, Berner 1987):
rCa2+ > rMg2+ > rNa+
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Ryc. 3. Zmienność przestrzenna stężeń wodorowęglanów w wodach rzeki Piaśnicy i Jeziora Żarnowieckiego
Fig. 3. Spatial changeability of hydrocarbonate concentrations in the waters of the Piaśnica River
and Żarnowieckie Lake

Ryc. 4. Rozkład czasowy zmienności stężeń chlorków w wodach rzeki Piaśnicy
Fig. 4. Temporary distribution of changeability of chloride concentrations in the waters of the
Piaśnica River
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Rozkład zmienności w czasie uzyskanych wyników potwierdza niewielkie oscylacje uzyskanych wyników w ramach danego punktu pomiarowego, a jednocześnie znaczne różnice pomiędzy wodami rzeki Piaśnicy w górnym i dolnym jej
odcinku w przypadku wskaźników morskich (ryc. 4) oraz niewielkie w przypadku wskaźników lądowych (ryc. 5). Wykres zmienności wybranych wskaźników
nawiązuje do rozkładu sinusoidalnego.

Ryc. 5. Rozkład czasowy zmienności stężeń wapnia w wodach Piaśnicy
Fig. 5. Temporary distribution of changeability of calcium concentrations in the waters of the
Piaśnica River

Podsumowanie
Górny i dolny bieg Piaśnicy, rozdzielone Jeziorem Żarnowieckim, pomimo lokalizacji w strefie wybrzeża, charakteryzują się wodami typowo słodkimi. Pomimo
przynależności do jednej grupy wód, różnią się one znacznie wynikami w przypadku części z analizowanych wskaźników chemicznych (morskich). Wpływ na
to zróżnicowanie wywiera przede wszystkim silniejsze oddziaływanie zlewni na
górny odcinek rzeki i wód morskich na dolny odcinek Piaśnicy. Jednocześnie
silne piętno wywiera Jezioro Żarnowieckie, które ze względu na charakter wód
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stojących w pewnym stopniu modyfikuje jakość wód Piaśnicy. Sam zbiornik
wchodzi w skład systemu, jaki tworzy Piaśnica. Na to wszystko nakłada się oddziaływanie człowieka, który poprzez elektrownię wodną Żarnowiec wpływa
istotnie na obieg wodny w zlewni analizowanej rzeki.
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Similarities and differences in physical and chemical
features between the waters
of the lower and upper section of the Piaśnica River
The aim of the article is to determine the similarities and differences in the physicalchemical composition of waters of the upper and lower section of the River Piaśnica,
with an identification of geographical conditions which influence the potential differences. The paper is based on field trips performed in the years 2002–2007, during which
water samples were taken from previously selected measurement sites. The collected
samples were analysed in a laboratory. On the basis of the obtained results, it can be
observed that the waters of the upper and lower course of the Piaśnica are typically
fresh. Despite that, in the case of such marine indicators as: chlorides, sodium, potassium, magnesium and sulphates considerable differences in concentrations are observed
between the waters in the upper and lower section of the Piaśnica. In extreme cases the
differences can amount to 400%. The diversity is influenced mainly by the stronger impact of the catchment on the upper section of the river, and of sea waters on the lower
section of the Piaśnica.
Key words: the Piaśnica River, physical and chemical index, quality, coastal waters.
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Zarys treści: Radunia była od wieków wykorzystywana do zaopatrywania mieszkańców
Gdańska i okolic w wodę pitną. Stanowi źródło zasobów dla ujęcia powierzchniowego
w Straszynie, wyposażonego w najnowocześniejszą światową technologię uzdatniania
wody. Strategiczna rola zasobów Raduni i ujęcia w Straszynie została potwierdzona
podczas powodzi w Gdańsku w 2001 r. oraz w innych sytuacjach, uniemożliwiających
wykorzystanie wód z ujęć podziemnych. Pobór wody z Raduni pozwala na ochronę
zasobów wód podziemnych i stanowi najpewniejsze źródło zaopatrzenia pod względem
ilościowym i jakościowym dla miasta Gdańska.
Słowa kluczowe: rzeka Radunia, ujęcie wody, zasoby wody, jakość wody.

Charakterystyka rzeki Raduni
Radunia jest lewobrzeżnym dopływem Motławy. Bierze swój początek w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego. Do punktu ujścia długość Raduni wynosi
103,2 km, średni przepływ w przekroju elektrowni Straszyn – 5,6 m3∙s‒1, a średni
spadek – 1,6%. Powierzchnia całego dorzecza Raduni wynosi 837 km2.
Rzeka dzieli się wyraźnie na dwie części. Pierwszą z nich jest zespół jezior
połączonych krótkimi odcinkami rzek, drugą zaś stanowi, pozbawiony naturalnych jezior przepływowych, środkowy i dolny bieg. Na trasie Raduni znajduje
się 17 jezior i sztucznie utworzonych zbiorników, a jej najważniejsze dopływy to
Strzelenka, Słupina i Reknica. Pomiędzy miejscowością Kiełpino a elektrownią
Rutki rzeka płynie w malowniczym Przełomie Babidolskim, gdzie utworzony
został rezerwat przyrody Jar Rzeki Raduni. Od Pruszcza Gdańskiego naturalny
nurt rzeki płynie przez Żuławy Gdańskie, uchodząc do Motławy. Radunia prze-
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pływa przez 28 miejscowości, z których, obok Gdańska, największymi są Żukowo, Kolbudy i Pruszcz Gdański.
Radunia jest najbardziej pracowitą rzeką w Polsce. Na jej trasie wybudowano 4 jazy i 9 elektrowni o łącznej mocy 14 MW, przy czym największa z nich,
zlokalizowana w Bielkowie, ma moc 7,2 MW. Od 1986 r. wody Raduni wykorzystywane są również na dużą skalę jako źródło wody do celów pitnych, głównie
dla miasta Gdańska.
Rys historyczny systemu zaopatrzenia miasta Gdańska w wodę z Raduni
Pierwsze gdańskie zbiorowe instalacje wodociągowe powstały w XIV w. Wtedy
to wybudowano system drewnianych rurociągów, którymi woda pobierana
z Nowej Raduni (obecnie najstarszego w Polsce kanału, wybudowanego przez
Krzyżaków w XIV w.) grawitacyjnie rozprowadzana była do publicznych studzien miejskich; ich liczba w okresie największego rozwoju sięgała nawet kilkuset
(Kowalik, Suligowski 1997). Równolegle wybudowany został system drewnianych kanałów otwartych, którymi dostarczano wodę do celów „przemysłowych”. Taki system zaopatrzenia zachował się aż do połowy XIX w. Dostarczana
mieszkańcom woda nie była uzdatniana, a jej jakość już wówczas uznawano za
nienajlepszą. W związku ze wzrostem świadomości oraz nacisku na higienę
i jakość wody, w 1868 r. oddano do użytku drenażowe ujęcie wody w Pręgowie,
położone około 20 km od miasta, skąd woda nieskażona sanitarnie dostarczana
była grawitacyjnie, poprzez zbiornik Orunia, mieszkańcom ówczesnego Gdańska
w ilości około 10 tys. m3 na dobę. W kolejnych latach zbiorowym systemem dostarczania wody objęto dzielnice Oliwa, Wrzeszcz i Nowy Port, dzięki budowie
drenażowego ujęcia Polanki o wydajności blisko 1 tys. m3 na dobę, gdzie po raz
pierwszy w Gdańsku zastosowano technologię uzdatniania, polegającą na napowietrzaniu i filtracji wody, oraz pompy o napędzie parowym. Na początku XX w.
rozbudowano ujęcie wody położone na terenie dawnego garnizonu w pobliżu
śródmieścia (dzisiejsza Grodza Kamienna), a następnie, w celu pokrycia potrzeb
szybko rozwijających się dzielnic, uruchomiono kolejne obiekty (Dolina Radości
– pracuje do dziś, Leśny Młyn), pobierające wodę ze studzien wierconych.
W okresie międzywojennym wybudowano pierwsze z ujęć dolnego tarasu wodonośnego, obecnie noszące nazwę Zaspa Wodna. Po II wojnie światowej w wyniku
szybkiego rozwoju miasta pojawiały się kolejne obiekty, zarówno małe ujęcia
lokalne Sobieski i Kołobrzeska, jak i duże stacje, do dziś stanowiące główne źródła zasilania wodociągu centralnego Gdańska (Czarny Dwór – 1965, Lipce
– 1973). Rozbudowa osiedli peryferyjnych od lat siedemdziesiątych ubiegłego
wieku była przyczyną powstania wielu mniejszych ujęć o zasięgu lokalnym.
Ostatnim wybudowanym ujęciem o znaczeniu strategicznym dla zaopatrzenia
miasta jest ujęcie wody powierzchniowej Straszyn.
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Obecnie na etapie realizacji przez Spółkę Właścicielską Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej GIWK znajduje się strategiczny dla miasta Gdański
Projekt Wodno-Ściekowy, którego celem jest m.in. dostarczenie wody z ujęć komunalnych do wszystkich rejonów miasta oraz osiągnięcie pełnej zgodności
wszystkich wskaźników jakościowych z normami polskimi i europejskimi. Projekt
zakłada też zwiększenie udziału ujęć wody podziemnej w zaopatrzeniu miasta
poprzez przebudowę układu wodociągowego (modernizacje i budowa nowych
obiektów).
Włączenie zasobów Raduni
do systemu zaopatrzenia miasta Gdańska w wodę
Do lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku zaopatrzenie Gdańska w wodę bazowało w pełni na zasobach wód podziemnych. Z upływem czasu źródło to stawało się w coraz większym stopniu niewystarczające z powodu intensywnego rozwoju miasta i przemysłu, dużego marnotrawstwa wody oraz jej socjalnej ceny.
Zbyt duży pobór wody z ujęć podziemnych w stosunku do naturalnego zasilania
warstw wodonośnych spowodował zasolenie ujęcia Grodza Kamienna (w konsekwencji ujęcie wyłączono), zagrożenie zasolenia ujęcia Czarny Dwór oraz okresowe przerwy w dostawie wody i spadki ciśnienia na górnych piętrach budynków w dzielnicach miasta położonych na wysoczyźnie.
W takiej sytuacji powstała konieczność znalezienia alternatywnego źródła
zasilania sieci wodociągowej z zasobów wód powierzchniowych. Rozważane
były dwa warianty: pobór wody z Wisły na wysokości Tczewa i pobór wody
z Raduni. Ostatecznie zdecydowano o lokalizacji ujęcia i stacji uzdatniania przy
Zbiorniku Straszyńskim (nazywanym też Goszyńskim) w sąsiedztwie wsi Straszyn (administracyjnie Lublewo). Na etapie projektowania Radunia była rzeką
o pierwszej klasie czystości. Niestety już w momencie uruchamiania nowego
ujęcia (1986) jakość wody w rzece uległa znacznemu pogorszeniu ze względu na
pojawienie się znaczących ilości zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego,
będących skutkiem intensywnego rozwoju okolicznych terenów (gospodarstwa
rolne, zakłady przemysłowe), wypłukiwania stosowanych na dużą skalę nawozów sztucznych itp. Linia technologiczna nowej stacji pozwalała na uzdatnianie
wody w zakresie dotrzymania warunków normy polskiej, woda podawana do
sieci wodociągowej charakteryzowała się jednak dużą zawartością chloru, co
powodowało obecność intensywnego, nieakceptowanego dla odbiorców smaku
i zapachu, w porównaniu do wody pochodzącej z ujęć podziemnych.
W celu zabezpieczenia jakości wody w Raduni została ustanowiona strefa
ochronna ujęcia, bezpośrednia i pośrednia, które zakazywały w szczególności
zanieczyszczania terenu, stosowania nawozów i środków ochrony roślin, wypasu
bydła, odprowadzania ścieków do gruntu itp. Jednocześnie powstała w 1992 r.
spółka Saur Neptun Gdańsk, w ramach zobowiązań kontraktowych, zdecydowa-
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ła m.in. o rozbudowie technologii uzdatniania wody na ujęciu w Straszynie, celem dostosowania jej jakości do poziomu wymaganego przez normy europejskie.
I tak w kolejnych latach oddano do użytku nowe bloki technologiczne ciągu
uzdatniania wody – filtracji na dziewięciu filtrach z węglem aktywnym (1993)
i ozonowania (ozonowanie wstępne i pośrednie – 1994). W okresie późniejszym,
w celu minimalizacji korozyjności oraz optymalizacji właściwości dezynfekcyjnych i organoleptycznych wody tłoczonej do sieci miejskiej, wybudowano kolejno instalacje – dozowania mleka wapiennego (2003), dozowania polifosforanów
(2003) i dozowania dwutlenku chloru (2004).
Linia technologiczna zapewniała właściwe uzdatnianie wody o bardzo
zmiennych właściwościach jakościowych, co nie zwolniło z obowiązku administratora rzeki (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej) i ówczesnego właściciela
ujęcia (miasto Gdańsk) z konieczności egzekwowania przepisów dotyczących
ochrony rzeki, jako źródła zasobów dla ujęcia, oraz wykupu części terenów strefy
ochrony bezpośredniej. Działania te zaowocowały znaczną poprawą jakości wody w rzece, która przy bardzo rygorystycznych kryteriach klasyfikacji, w przypadku większości parametrów spełnia obecnie wymagania pierwszej klasy czystości.
W pierwszym pełnym roku pracy po uruchomieniu ujęcia i stacji uzdatniania wody w Straszynie udział poszczególnych źródeł zasilania w ogólnej ilości
61,5 mln m3 wody wyprodukowanej wynosił: ujęcie powierzchniowe – 33%, ujęcia wgłębne – 67%. Do 1992 r. wielkość produkcji wody pozostawała na bardzo
wysokim poziomie 59–62 mln m3 rocznie. Od 1992 r., po urynkowieniu ceny wody, notujemy spadek konsumpcji wody w Gdańsku i produkcji na wszystkich
ujęciach, wynoszący już blisko 57%. W ostatnich latach wystąpiła tendencja stabilizacji wielkości produkcji, z niewielkim wzrostem w przypadku 2008 r., do poziomu 25,3 mln m3. W chwili obecnej udział procentowy ilości wód powierzchniowych i wgłębnych dostarczanych z ujęć Gdańska do sieci miejskiej jest niemal
identyczny jak przed 20 laty i stanowi, odpowiednio: 32 i 68% (wg sprawozdania
za 2008 r.).
Rola ujęcia Straszyn w systemie zaopatrzenia miasta Gdańska w wodę
Ujęcie wody Straszyn zlokalizowane jest nad Zbiornikiem Straszyńskim o powierzchni 75 ha, powstałym na skutek budowy zapory i elektrowni wodnej na
rzece Raduni. Woda pobierana jest za pomocą dwóch rurociągów czerpni o średnicy 1400 mm, z głębokości 4 m pod powierzchnią wody, w odległości 120 m od
brzegu. Dzięki poborowi z głębi zbiornika, a nie z nurtu rzeki, woda charakteryzuje się stosunkowo niewielką zawartością zawiesin i zanieczyszczeń mechanicznych. Pojemność Zbiornika Straszyńskiego (ok. 3,5 mln m3) stanowi natomiast naturalny bufor stabilizujący właściwości fizyczno-chemiczne ujmowanej
wody.
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Dodatkowym elementem, zabezpieczającym niezbędną ilość wody do ujęcia
i alimentacji rzeki Raduni w okresach niżówkowych, jest jaz zlokalizowany
w miejscowości Chmielonko, piętrzący wody w Jeziorach Raduńskich Górnym
i Dolnym. Właścicielem jazu jest spółka GIWK, a eksploatatorem SNG. W okresach opadów następuje gromadzenie wody, która jest potem wykorzystywana
w przypadku zbyt małego zasilania naturalnego rzeki Raduni. Rozwiązania te
umożliwiają regulację w zakresie 30-centymetrowej roboczej warstwy retencyjnej
na Jeziorach Raduńskich, co jest równoznaczne z ilością około 3 mln m3 zapasu
wody.
Wykorzystanie Raduni pozwala na przywrócenie i zachowanie równowagi
hydrogeologicznej na obecnie eksploatowanych ujęciach wody podziemnej i eliminację negatywnych skutków związanych z zasoleniem niektórych ujęć. Ujęcie
Straszyn stanowi też perspektywę pewności ciągłości i jakości dostaw wody
w kontekście pojawiających się na ujęciach podziemnych nowych typów zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego (np. tri- i tetrachloroeten oraz benzen
na ujęciach Czarny Dwór i Lipce), sytuacji kryzysowych i okresów modernizacyjnych systemu wodociągowego. Ujęcie pracuje w układzie hydraulicznym
zbiorników Migowo. Są to obiekty o najwyższej rzędnej wodociągu centralnego
Gdańska, co pozwala na zasilenie wszystkich jego stref. Przykładem ważnej roli
Straszyna był czas powodzi w 2001 r., kiedy ujęcie to pracowało w zastępstwie
zalanych ujęć Lipce i Pręgowo oraz wyłączonego w okresie modernizacji ujęcia
Czarny Dwór, zabezpieczając około 60% potrzeb Gdańska w wodę. Ujęcie Straszyn, zapewniając ciągłość dostaw wody na obszarze całego Gdańska, okazało się
jedynym bezpiecznym i pewnym źródłem ilościowym i jakościowym zaopatrzenia miasta w wodę.
Ujęcie wody Straszyn jest w sposób szczególny chronione przed dostępem
i ingerencją osób nieuprawnionych, dzięki zastosowanym zabezpieczeniom mechanicznym i automatycznym, zintegrowanym z dyspozytornią ujęcia, centrum
ochrony i policją. Obszar ujęcia i stacji uzdatniania jest ogrodzony i odpowiednio
oznakowany. Pod względem bezpieczeństwa wody ponownie naturalnym
sprzymierzeńcem staje się Radunia oraz duża pojemność Zbiornika Straszyńskiego, a także system elektrowni wodnych, który w przypadku zanieczyszczenia
wody pozwala na szybką jej wymianę i pobór przez ujęcie świeżego, czystego
surowca. Ponadto stałemu monitoringowi poddawanych jest pięć parametrów
jakościowych wody na wlocie do jeziora (pH, temperatura, redox, tlen, przewodność), a na terenie stacji uzdatniania, poza regularnymi badaniami laboratoryjnymi, stosowany jest również biomonitoring z wykorzystaniem bardzo wrażliwych na zanieczyszczenia pstrągów tęczowych. Obecnie wdrażany jest też program kontroli bezpieczeństwa wody z wykorzystaniem małży z gatunku skójki
zaostrzonej (Unio tumidus) jako bioindykatorów.
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Perspektywy wykorzystania zasobów Raduni w przyszłości
W 1995 r. Saur Neptun Gdańsk wykonał opracowanie pt. Plan perspektywiczny
zaopatrzenia w wodę miasta Gdańska do roku 2010, w którym rozważono warianty
hydrauliczne zasilenia poszczególnych obszarów miasta w wodę również w sytuacji likwidacji ujęcia wody w Straszynie.
W 2004 r. podobną analizę wykonano na Politechnice Gdańskiej, pt. Strategia
rozwoju systemu wodociągowego Gdańska. W opracowaniu tym również rozważono
scenariusz uwzględniający likwidację ujęcia wody w Straszynie. Wskazano tam
na kierunkową możliwość zaopatrzenia miasta Gdańska z zasobów wód ujęć
podziemnych. Powyższa teza stanowi podstawę realizowanego przez GIWK
Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego – budowy lub gruntownej modernizacji sześciu głównych ujęć i stacji uzdatniania wody wgłębnej dla Gdańska, a także
przebudowy układu sieci dystrybucji. Inwestycja ta ma stworzyć możliwości
zaopatrzenia miasta Gdańska tylko z ujęć wgłębnych. Po zakończeniu realizacji
tych zadań możliwa będzie dogłębna analiza docelowego kształtu systemu zaopatrzenia miasta oraz wskazanie argumentów do dyskusji o przyszłości ujęcia
wody powierzchniowej w Straszynie. Należy przy tym wziąć pod uwagę takie
uwarunkowania, jak: wystarczalność zasobów wód podziemnych, mogących
służyć do zaopatrzenia w wodę dla celów komunalnych w perspektywie kilkudziesięciu lat, wpływ mikrozanieczyszczeń na warstwę wodonośną ujęć wgłębnych i jakość wody z niej pochodzącą, a tym samym możliwość ryzyka zasobowego. Ważnym aspektem jest również fakt lokalizacji podstawowych ujęć wód
podziemnych w strefie zurbanizowanej miasta. Należy zaznaczyć, że zasoby
przypisane są obszarowo do konkretnego ujęcia i praktycznie nie ma możliwości
wymiany zasobów między tymi ujęciami. Dywersyfikacja zaopatrzenia w wodę
w powyższych i innych sytuacjach kryzysowych (np. powódź, katastrofa ekologiczna) jest jedynym rozwiązaniem umożliwiającym zaopatrzenie wszystkich
mieszkańców w wodę. Wspomniane tu oraz inne czynniki, np. ekonomiczne,
należy wziąć pod uwagę przy określeniu perspektywicznego zaopatrzenia miasta w wodę. Dodatkowo trzeba pamiętać, że fizyczna likwidacja ujęcia w Straszynie jest procesem bardzo kosztownym.
Profesor Andrzej Sadurski, obecnie Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej, przedstawił w 2008 r. wnioski z wykonanej przez swój zespół analizy
wariantów zaopatrzenia miasta Gdańska w wodę. W opracowaniu również
uwzględnił opcję zasilania miasta jedynie z zasobów wód podziemnych i likwidację ujęcia wody powierzchniowej w Straszynie. W swojej ocenie podkreślił, że
wariant ten jest obarczony dużym ryzykiem wynikającym z zagrożeń, jakie niosą
ze sobą m.in. siły natury (np. ryzyko powodzi), oddziaływanie człowieka (zanieczyszczenie zasobów wody podziemnej), czy potencjalne awarie systemu dystrybucji, uniemożliwiające przetransportowanie dostatecznych ilości wody z ujęć
dolnego tarasu do dzielnic miasta położonych wyżej.
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Saur Neptun Gdańsk, jako eksploatator systemu wodno-kanalizacyjnego
i profesjonalny doradca, przekazał swoją opinię właścicielowi majątku, Gdańskiej
Infrastrukturze Wodociągowo-Kanalizacyjnej, w której wyraził obawy związane
z ewentualną likwidacją ujęcia w Straszynie z powodów analogicznych do
przedstawionych przez prof. Sadurskiego. Ponadto zaproponował przeprowadzenie modernizacji tego ujęcia, mającej na celu ograniczenie kosztów jego funkcjonowania i produkcji wody oraz dodatkowe zwiększenie elastyczności w zakresie sterowania wielkością produkcji. Celem takiego rozwiązania byłoby
utrzymanie ujęcia w funkcji regulacyjnej, pracującego docelowo z wydajnością
minimalną, z możliwością szybkiego zwiększenia wydajności do bieżących potrzeb systemu. Jest to szczególnie uzasadnione z uwagi na konieczność sprostania
rosnącym oczekiwaniom odbiorców w zakresie ciągłości dostaw, przy jednoczesnym bardzo dużym zróżnicowaniu zapotrzebowania na wodę w zależności od
pogody, pory roku, występujących dni świątecznych. Problem ten dotyczy
w szczególności sieci lokalnych, z których gros będzie po zakończeniu realizacji
projektu wodno-ściekowego zaopatrywane z wodociągu centralnego.
Jako eksploatator gdańskiego i sopockiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, spółka Saur Neptun Gdańsk na kwestię zaopatrzenia miasta w wodę
patrzy w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat. Przy planowaniu systemu konieczne jest zachowanie najwyższego stopnia ostrożności i roztropności
oraz posiadanie długofalowej wizji rozwoju. Rozbudowa infrastruktury miasta
i regionu, rozwój komunikacji, a także zmiany klimatyczne są warunkami stymulującymi wzrost zapotrzebowania na wodę, co przy ograniczeniu źródeł jedynie
do ujęć wody podziemnej stwarza ryzyko niewydolności systemu. Ewentualna
decyzja o likwidacji ujęcia w Straszynie musi być poprzedzona profesjonalną
debatą i analizą techniczno-ekonomiczną wraz z analizą ryzyka niezawodności
funkcjonowania systemu wodociągowego Miasta Gdańska. Należy pamiętać, że
decyzja o likwidacji ujęcia powierzchniowego może być nieodwracalna, a jej
skutki należy prognozować w perspektywie kilkudziesięciu lat.
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The significance of the Radunia River
for Gdańsk water supply system
The Radunia River, originating from post-glacial lakes of the Kaszuby Lakeland, is the
best maintained river in Poland. There are 4 weirs, 9 water power plants and 17 lakes
and artificial reservoirs. The Radunia River has been used to supply water to Gdańsk
since the 14th century, mainly through a canal constructed by Teutonic Knights. The water supply system created at that time functioned till the 19th century. Since that time,
groundwaters have been the basic source for water supply. In the eighties of 20th century, groundwaters became insufficient, since some of them were almost exhausted due
to intensive consumption. This problem was solved with the construction of a water
intake on the Radunia River reservoir. Using Radunia River water resources through the
Straszyn water intake proved to be the best source of water supplies for Gdańsk both in
terms of quantity and quality.
Key words: the Radunia River, water intake, water resources, water quality.
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Zarys treści: Przeprowadzone badania miały na celu określenie stanu czystości wód
rzecznych w jednej ze zlewni rzek Pojezierza Kaszubskiego oraz ocenę zmienności jakości tych wód w czasie i przestrzeni. W pracy zastosowano metodę indeksów jakości wody. Jako obszar badań wybrano zlewnię Raduni. Wyniki badań wykazały występowanie
ogólnej tendencji poprawy jakości wód w zlewni na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.
Słowa kluczowe: indeks jakości wody, zlewnia Raduni, Pojezierze Kaszubskie, zanieczyszczenie wód.

W obliczu wzrastającej antropopresji, przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowania na czystą wodę, zagadnienie jakości wody zyskuje wciąż na znaczeniu,
zwłaszcza w ostatnich kilkudziesięciu latach. W wielu krajach podjęte zostały
prace nad stworzeniem nowych metod oceny stanu zanieczyszczenia wód powierzchniowych, które w prosty i możliwie uniwersalny sposób pozwoliłyby na
ocenę jakości wody. Próby ustanowienia i wprowadzenia indeksów jakości wody
podjęto m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, jak również w Polsce.
Indeksy pozwalają bowiem na syntetyczną ocenę jakości wody za pomocą jednej
wartości liczbowej w umownie przyjętej skali. W niniejszej pracy wykorzystano
trzy wybrane metody, w tym dwa indeksy opracowane w Polsce – indeks jakości
wody (IJW) (Dojlido i in. 2006) i współczynnik zanieczyszczenia Wz (Burchard
i in. 1990), oraz jeden indeks zagraniczny – indeks jakości wody (WQI), stosowany
w Wielkiej Brytanii (Tyson, House 1989). Głównym celem podjętych badań było
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określenie stanu czystości wód powierzchniowych w jednej ze zlewni rzek Pojezierza Kaszubskiego oraz ocena zmienności czasowej i przestrzennej jakości tych
wód przy zastosowaniu wybranych indeksów jakości wody. Jako obszar badań
wybrano zlewnię Raduni ze względu na długość serii obserwacyjnych jakości
wody, ciągłość danych pomiarowych, a także fakt, iż rzeka ta stanowi jedno
z głównych źródeł zaopatrzenia w wodę miasta Gdańska.
Metody
W pracy wykorzystano wyniki analiz próbek wód rzecznych, pobieranych przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku w latach 1994–2006
w wybranych pięciu punktach pomiarowo-kontrolnych (ryc. 1). Dla punktów
tych zostały wyliczone wartości poszczególnych indeksów, według wzorów
i wskazówek metodycznych podanych przez ich autorów (Dojlido i in. 2006, Burchard i in. 1990, Tyson, House 1989). Współczynnik zanieczyszczenia Wz został
zmodyfikowany poprzez użycie wartości granicznych wskaźników jakości wody
dla I klasy jakości wód powierzchniowych podanych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004.
Wyniki
Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że najlepszą jakością wody
charakteryzował się punkt pomiarowo-kontrolny w Ostrzycach (ryc. 2), usytuowany w miejscu wypływu Raduni z Jeziora Ostrzyckiego. Wartości wszystkich indeksów wykazywały tu bardzo niewielkie zmiany w całym okresie badawczym, nie
przekraczające w przypadku IJW nawet 0,5 punktu. Zdecydowanie gorsza jakość
cechowała wody Radni w punkcie kontrolnym w Lniskach, gdzie wartość indeksów malała niekiedy nawet o ponad 10 punktów w stosunku do ich wartości
w Ostrzycach. Nieco powyżej miejscowości Lniska do Raduni uchodzą dwa dopływy, Mała Supina i Strzelenka, które są odbiornikami zanieczyszczonych wód
pochodzących m.in. z kilku lokalnych oczyszczalni ścieków. Sytuację tę potwierdzają najmniej korzystne wartości indeksów notowane w dwóch punktach kontrolnych położonych na tych dopływach, które w przypadku IJW na początku okresu
badawczego przyjmowały niskie wartości w przedziale od 60 do 70 punktów. Na
odcinku Raduni pomiędzy punktami w Lniskach i Gdańsku Św. Wojciechu obserwowano poprawę jakości wody, o czym świadczą zmieniające się wartości poszczególnych indeksów. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat (1994–2006) nastąpiła wyraźna poprawa jakości wód Raduni. Najbardziej widoczne zmiany wartości
indeksów zaobserwowano w punktach położonych na dopływach Małej Supinie
i Strzelence (ryc. 2), co wynika głównie z rozwoju i modernizacji systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w ich zlewniach.

Ryc. 1. Lokalizacja wybranych punktów kontrolnych w zlewni Raduni w latach 1994–2006
1 – jeziora, 2 – cieki, 3 – dział wodny, 4 – kierunek płynięcia wody, 5 – punkty kontrolne
Fig. 1. Location of the selected water quality sampling points at the Radunia River catchment in the years 1994–2006
1 – lakes, 2 – streams, 3 – watershed, 4 – water flow direction, 5 – sampling points
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Ryc. 2. Wartości IJW dla wybranych punktów kontrolnych w latach 1994 i 2006 (numeracja jak na
ryc. 1)
Fig. 2. Value of WQI for the selected water quality sampling points in 1994 and 2006 (numbering
as in fig. 1)

Wnioski
Stan czystości wód Raduni określony metodą indeksów wykazuje zarówno przestrzenne, jak i czasowe zróżnicowanie. Zmiany jakości wód rzecznych w zlewni
zależą głównie od czynników antropogenicznych, a jedynie niewielki wpływ
mają czynniki naturalne. Wyniki badań wykazały również, iż występuje ogólna
tendencja poprawy jakości wody z biegiem rzeki. Spadek jakości wody występuje
głównie poniżej punktów zrzutu ścieków lub ujść zanieczyszczonych dopływów.
Przeprowadzone badania umożliwiły, na przykładzie Raduni, ocenę stosowalności indeksów jakości wody do określenia stanu zanieczyszczenia rzek polskich.

502

A. Fuks, R. Bogdanowicz

Literatura
Burchard J., Hereźniak-Ciotowa U., Kaca W., 1990, Metody badań i ocena jakości wód powierzchniowych
i podziemnych, Wyd. UŁ, Łódź.
Dojlido J., Bulski T., Woyciechowska J., 2006, Indeks jakości wody, IMGW, Warszawa.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 w sprawie klasyfikacji dla prezentowania
stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód, 2004, DzU nr 32, poz. 284.
Tyson J.M., House M.A., 1989, The application of a water quality index to river management, Water
Science&Technology, 21, 10/11; 175–186.

The use of water quality indices to assess the condition
of riverine water pollution in the Radunia River catchment
The work describes temporal and spatial changes in water quality of the Radunia River
catchment. The research was conducted with the use of selected water quality indices:
Water Quality Index (Dojlido et al. 2006), Water Quality Index (Tyson, House 1989) and
Pollution Ratio Wz (Burchard et al. 1990). Water quality was assessed for five selected
water quality sampling points situated at the Radunia River catchment (fig. 1). Records
of determinand concentrations acquired from the Voivodeship Inspectorate of Environmental Protection (WIOŚ) in Gdańsk were used in the calculations. The results of the
study revealed the improvement of water quality in the Radunia River catchment over
the years 1994–2006, which was indicated by increasing value of water quality indices
(fig. 2).
Key words: Water Quality Index, the Radunia River catchment, Kashubian Lakeland, water pollution.
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Zarys treści: Celem pracy było określenie wpływu antropopresji na jakość wód Jezior
Człuchowskich w latach 1990–2006. Czynnikiem znacznie obniżającym szanse jezior na
polepszenie stanu ich wód jest silna presja miasta Człuchowa, szczególnie poprzez zrzuty
ścieków do jezior znajdujących się w jego granicach administracyjnych. Oddziaływanie
miasta, mimo podjętych prób poprawy jakości wód Jezior Człuchowskich, m.in. przez
skanalizowanie, wybudowanie oczyszczalni ścieków, separatorów zanieczyszczeń oraz
modernizację urządzeń technicznych, okazało się niewystarczające.
Słowa kluczowe: zrzuty ścieków, jakość wód jezior Człuchowskich, antropopresja.

Miasto powiatowe Człuchów zlokalizowane jest na obszarze Pojezierzy Południowopomorskich. W Człuchowie, oprócz ścisłej zabudowy miejskiej, użytków
rolnych i lasów, znaczną powierzchnię zajmują jeziora. Przepływowe jeziora:
Rychnowskie, Człuchowskie Łazienkowskie oraz Urzędowe, znajdują się
w zlewni Chrząstawy. Chrząstawa bierze swój początek w Jeziorze Rychnowskim,
z którego wpływa do Jeziora Człuchowskiego Łazienkowskiego, a następnie do
Człuchowskiego Urzędowego, skąd w jego południowo-zachodniej części wypływa i ciągiem odpływu Chrząstawa–Szczyra–Gwda–Noteć–Warta–Odra ostatecznie łączy się z morzem. Są to jeziora rynnowe, stąd ich wydłużony kształt.
Wody tych jezior miałyby szanse na dłuższe zachowanie dobrej jakości, jednak
antropopresja (zanieczyszczane ściekami komunalnymi, przemysłowymi z miasta Człuchowa oraz pochodzącymi ze składowisk odpadów oraz oczyszczalni
ścieków leżących w jego sąsiedztwie) spowodowała ich znaczną degradację.
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Celem niniejszej pracy było określenie stopnia, w jakim miasto Człuchów
oddziaływało na jeziora położone w jego granicach administracyjnych w latach
1990–2006.
Metody
Materiałem źródłowym, stanowiącym podstawę do stworzenia bazy danych,
były Komunikaty oraz Raporty Delegatury WIOŚ w Słupsku, dotyczące stanu czystości jezior badanych w okresie od 1990 do 2006 r. Wskaźnikami, które pomogły
określić wielkość presji miasta na zbiorniki, były informacje dotyczące zarówno
właściwości fizyczno-chemicznych wód (przewodność elektrolityczna właściwa,
stężenie tlenu rozpuszczonego, chlorofilu, fosforu i azotu oraz widzialność krążka Secciego), jak i użytkowania zlewni bezpośredniej omawianych jezior. W ramach realizacji założonego celu wybrano do analizy trzy jeziora przepływowe
leżące w dorzeczu Górnej Chrząstawy tzw. Zespół Jezior Człuchowskich.
Wyniki
Analiza powyższych wskaźników wykazała, że głównym źródłem zanieczyszczeń badanych jezior były punktowe zrzuty ścieków z mleczarni oraz miejskiej
oczyszczalni ścieków, zlokalizowane, nad Jeziorem Człuchowskim Łazienkowskim. Przejawem oddziaływania tych ścieków były wysokie stężenia azotu amonowego (w 1997 r. wynosiło 4,52 mg N∙dm‒3), charakterystyczne dla ścieków słabo oczyszczonych (Dojlido i in. 1998).
Kolejnym źródłem zanieczyszczeń wód Jezior Człuchowskich są szlaki
transportu samochodowego w mieście Człuchowie. Źródłem zanieczyszczeń,
wpływającym na jakość analizowanych jezior, jest też rolnictwo. Przemysłowa
produkcja trzody chlewnej skutkuje wytwarzaniem naturalnych nawozów,
w postaci gnojowicy, które są bogate w azot i zawierają powyżej 90% wody (Mikuła, Bogdanowicz 1998), co utrudnia ich składowanie, a tym samym zwiększa
ryzyko zanieczyszczenia gruntów i wód. Stężenia azotu ogólnego, jaki przenikał
do gruntów z obszarów składowania gnojowicy oraz obszarów nawożonych nią,
uwidaczniają się w badaniach jakości wód Jezior Człuchowskich. W odniesieniu
do wartości przeciętnych – są tu znacznie podwyższone; w 1997 r. w Jeziorze
Człuchowskim Łazienkowskim stężenie azotu ogólnego wynosiło 2,02 mg
N∙dm‒3 (wartość pozaklasowa), podobne było w Jeziorze Człuchowskim Urzędowym – 2,04 mg N∙dm‒3.
Omawiane jeziora cechują się dużą odpornością na zanieczyszczenia. Ich
wody mieszczą się w I klasie (Rychnowskie) i II klasie (Łazienkowskie i Urzędowe), ale pomimo swoich dobrych cech morfometryczno-hydrograficznych, pod
względem stanu czystości uznane zostały za pozaklasowe. W jeziorach Człu-
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chowskim Łazienkowskim oraz Urzędowym wskaźniki określające III klasę czystości wód, zgodnie z założeniami metodyki Wytycznych monitoringu podstawowego jezior (Cydzik i in. 1994), zostały znacznie przekroczone w przypadku: BZT5,
stężenia azotu ogólnego, stężenia chlorofilu oraz przewodności elektrolitycznej.
Jezioro Rychnowskie zarówno w 1990, jak i w 2006 r. zostało zakwalifikowane do
III klasy czystości. Należy podkreślić tu, iż zanieczyszczenia Jeziora Rychnowskiego napływają nie, tak jak w przypadku Jezior Człuchowskich, z punktowych
zrzutów ścieków, ale pośrednio z Jeziora Człuchowskiego Łazienkowskiego,
znajdującego się poniżej Jeziora Rychnowskiego.
Wnioski
Korzystne warunki morfometryczne (powierzchnia i głębokość, odpowiednio:
Rychnowskie – 158,7 ha, 31,5 m; Łazienkowskie – 36,2 ha, 20,5 m; Urzędowe
– 72,8 ha, 16,9 m) i zlewniowe (poza ich położeniem pośród zabudowy miejskiej,
znaczny udział lasów w użytkowaniu zlewni) oraz wysoka ocena naturalnej odporności na zanieczyszczenia są często przyczyną świadomego obciążenia ściekami tych zbiorników przez człowieka, w przekonaniu o ich wysokiej zdolności
samooczyszczenia. Bezpośredni zrzut każdego rodzaju nieoczyszczonych lub
słabo oczyszczonych ścieków do jezior jest czynnikiem znacznie obniżającym
szanse na poprawę jakości ich wód.
Od końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w gospodarce ściekowej
miasta Człuchowa zauważa się poprawę jakości zrzucanych ścieków, dzięki modernizacji urządzeń technicznych i technologicznych, oraz tendencję malejącą
objętości ścieków wymagających oczyszczania, spowodowaną spadającą liczbą
mieszkańców oraz mniejszym jednostkowym zużyciem wody. Wszystko to
w okresach wieloletnich prowadzi do zmiany wielkości ładunków odprowadzanych ścieków (Bogdanowicz, 2002). Jednak jakość wód jezior ciągle pozostaje
niezadowalająca. Jeziora w dalszym ciągu stanowią odbiorniki oczyszczonych,
ale słabo, ścieków bytowo-gospodarczych z oczyszczalni oraz ścieków z mleczarni. Również w dalszym ciągu wody opadowe z kanalizacji deszczowej, zbierające substancje ropopochodne, odprowadzane są bezpośrednio do jeziora. Presja miasta Człuchowa na jeziora położone w zlewni Chrząstawy powoduje ich
znaczną degradację, niewiele poprawia sytuację prowadzona przez miasto gospodarka ściekowa.
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The impact of Człuchów on the quality of lake waters
in the Chrząstawa River drainage area
Człuchów is a city, where, except exact urban land development, corpland and forests,
large space is occupied by lakes. The lakes are: Rychnowskie, Człuchowskie Łazienkowskie and Urzędowe, connected by the Chrząstawa River, situated in basin of the
Odra River. The undertaken analyses of water condition in these lakes confirmed that
human pressure on natural habitat was the main factor of the degradation of the lakes.
Human pressure is especially visible in the discharge of pre-treated sewage to local
lakes. In spite of the undertaken attempts to improve water quality in Człuchów (by
building a sewages system as modernizing technical devices) sewage is still the biggest
danger for local lakes.
Key words: sewage discharge, lake water quality in Człuchów, human pressure.
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Zarys treści: Głównym celem pracy była ocena wpływu zrzutu zanieczyszczeń na zmiany jakości wód w dolnym biegu Wisły w rejonie Korzeniewa. Oparto się na wynikach
analiz fizyczno-chemicznych próbek wody pobranych w pięciu punktach pomiarowych
czterokrotnie w 2008 r.
Słowa kluczowe: Wisła, źródła zanieczyszczeń, jakość wody.

Cel i zakres
Głównym celem badawczym była ocena wpływu zrzutu ścieków z dużych źródeł punktowych na zmiany jakości wód rzeki Wisły. Badania przeprowadzono
w okolicy kolektora odprowadzającego ścieki z zakładów papierniczych w Kwidzynie do Wisły w miejscowości Korzeniewo. W ramach badań wykonano,
w różnych porach 2008 r., cztery patrolowe wyjazdy terenowe, w czasie których
dokonano poboru prób wody.
Metody badań
Prace terenowe polegały na poborze próbek wody z nurtu Wisły przy użyciu
czerpaka zamontowanego na wysięgniku teleskopowym. Obszar poboru prób
objął odcinek około 1 km poniżej wylotu kolektora oraz punkt kontrolny zlokali-
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zowany powyżej zrzutu ścieków (ryc. 1). W punktach poboru prób mierzono:
przewodność elektrolityczną wody (konduktometrem CC-211), pH i temperaturę
wody (jonometrem mikrokomputerowym CI-316), a także stężenie tlenu rozpuszczonego (sondą tlenową OXI 197).

Ryc. 1. Lokalizacja punktów pomiaru na Wiśle w rejonie Korzeniewa
1 – ciek, 2 – tereny zabudowane, 3 – zrzut ścieków, 4 – miejsca poboru próbek
Fig. 1. Location of the sampling sites on the Vistula River near Korzeniewo
1 – river, 2 – buildings, 3 – sewage outlet, 4 – sampling sites

Analizę chemiczną wybranych wskaźników zanieczyszczeń pobranych
próbek przeprowadzano w laboratorium Katedry Hydrologii Uniwersytetu
Gdańskiego. Za pomocą spektrofotometru PhtotoLab Spektral 6 firmy WTW
określono stężenia żelaza, siarczanów, azotanów i fosforanów. Stężenia wapnia,
magnezu, chlorków i wodorowęglanów określono metodą miareczkową (Dojlido
1995). Stężenia sodu i potasu określono przy użyciu zestawu fotometrii płomieniowej Sherwood Scientific 410.
Wyniki
Ze względu na najbardziej wyraźne zróżnicowanie wartości stężeń fosforanów
i wielkości przewodności elektrolitycznej wody na badanym odcinku Wisły,
w opracowaniu skoncentrowano się na przedstawieniu i analizie wartości tylko
tych wskaźników. Stężenia fosforanów charakteryzowały się wyraźnym wzro-
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stem w miejscu zrzutu ścieków do Wisły i stopniowym spadkiem, w miarę oddalania się od emitora zanieczyszczeń (ryc. 2). Największy wzrost stężenia fosforanów stwierdzono jesienią, w punkcie pomiarowym nr 2, położonym przy wylocie kolektora ściekowego. Wartość pomierzona tam wyniosła 0,55 mg PO4∙dm‒³
i była wyższa o około 90% w porównaniu z wynikiem otrzymanym w punkcie
pomiarowym nr 1, zlokalizowanym powyżej zrzutu ścieków. Taki wzrost stężenia fosforanów skutkował pogorszeniem się jakości wody rzeki o jedną klasę
czystości (Rozporządzenie…, 2004).

Ryc. 2. Stężenie fosforanów w Wiśle na odcinku Korzeniewo–Lipianki w 2008 r.
Fig. 2. Phosphate concentration in the Vistula River at the Korzeniewo–Lipianki river stretch in 2008

Najniższą przewodność elektrolityczną odnotowano w okresie wiosennym
(ryc. 3), kiedy przyjmowała ona wartości od 606 µS∙cm‒¹ (w punkcie pomiarowym

Ryc. 3. Przewodność elektrolityczna w Wiśle na odcinku Korzeniewo–Lipianki w 2008 r.
Fig. 3. Water specific conductivity in the Vistula River at the Korzeniewo-Lipianki river stretch in 2008
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nr 1) do 683 µS∙cm‒¹ (w punkcie pomiarowym nr 2). Zdecydowanie najwyższe
wartości przewodności elektrolitycznej właściwej stwierdzono w okresie letnim,
od 977 µS∙cm‒¹ w punkcie pomiarowym nr 1 (II klasa czystości wody) do 1090
µS∙cm‒¹ w punkcie pomiarowym nr 2 (III klasa czystości wody). Tak jak
w przypadku stężeń fosforanów, wartości przewodności elektrolitycznej wzrastały w miejscu zrzutu ścieków, aby następnie powoli maleć wraz z oddalaniem się
od źródła zanieczyszczeń.
Podsumowanie
Ścieki z zakładów celulozowo-papierniczych w Kwidzynie stanowią jedno z najważniejszych źródeł zanieczyszczeń rzeki na jej pomorskim odcinku (Bogdanowicz, Sapota 1999). Po przeanalizowaniu wyników z przeprowadzonych badań
stwierdzono, że w rejonie zrzutu ścieków z tych zakładów wartości wybranych
wskaźników ulegają wyraźnym zmianom wzdłuż biegu rzeki. Najbardziej jakość
wody pogarsza się w punkcie pomiarowym nr 2, o jedną klasę czystości, aby ponownie wrócić do klasy wyższej w następnym punkcie pomiarowym, położonym
w dół biegu rzeki. Odległość, na której jakość wód powraca do stanu tła, charakterystycznego dla rzeki powyżej wylotu kolektora, jest niewielka i wynosi około
1 km. Stwierdzono, że ze względu na wielkość rzeki (natężenie przepływu) zmiany
jakości wód mają charakter lokalny i nie wpływają na ogólną jakość Wisły w jej
dolnym biegu.
Literatura
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Water quality of the Vistula River near Korzeniewo village
Assessment of the influence of pollution discharges on water quality in the lower Vistula
near Korzeniewo was the main purpose of this work. In the investigation, physical and
chemical methods of analysis were used. The samples from the river stretch above and
below the sewage discharge (fig. 1) were collected four times in 2008. The research indicates that changes in water quality were significant only within a short distance from the
sewer outlet (fig. 2, 3).
Key words: the Vistula River, pollution sources, water quality.
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Zarys treści: Celem opracowania jest przedstawienie zmian wybranych parametrów
fizyczno-chemicznych Jarcewskiej Strugi w latach 1982–2008. Uzyskane wyniki nawiązują do antropogenicznego przekształcenia zlewni oraz działalności miejskiej oczyszczalni ścieków w Chojnicach. Po uruchomieniu w 1990 r. wspomnianego obiektu
obniżyła się zawartość i dostawa fosforanów, amoniaku oraz BZT5. W przypadku azotanów zaobserwowano sytuację odwrotną. Poprawiły się również warunki tlenowe.
Obecnie obserwowane jest ponowne pogorszenie parametrów.
Słowa kluczowe: Jarcewska Struga, parametry fizyczno-chemiczne.

Przedstawiając zmiany wybranych parametrów fizyczno-chemicznych Jarcewskiej Strugi w latach 1982–2008, skupiono się na zmienności stężeń tlenu, BZT5,
amoniaku, azotanów i fosforanów. Pod uwagę wzięto głównie oddziaływanie
antropogeniczne na obszarze zlewni na jakość wody cieku.

*

Praca zrealizowana z inicjatywy Zaborskiego Parku Krajobrazowego, sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
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Metody badań
Dane pomiarowe z lat 1982–2003 udostępnione zostały przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska (WIOŚ) w Bydgoszczy i w Gdańsku, z 2008 r. zaś
zostały zebrane przez Katedrę Hydrologii Uniwersytetu Gdańskiego (KHUG).
Pobór prób i pomiary przepływów wykonywano w odległości od 400 do 2000 m
od ujścia Jarcewskiej Strugi do Jeziora Charzykowskiego, z miesięcznym (WIOŚ)
lub dwumiesięcznym (KHUG) interwałem. WIOŚ w Bydgoszczy i KHUG wykonywały pomiary przepływów, co umożliwiło obliczenie ładunków dla lat 1982,
1994 i 2008. Metoda pomiarów przepływów stosowana przez WIOŚ w Bydgoszczy jest nieznana autorom. Pomiary fizyczno-chemiczne WIOŚ wykonywały
według stosownych polskich norm. KHUG do tego celu wykorzystywała testy
odczynnikowe Spectroquant firmy Merck, a stężenie tlenu oznaczała metodą
luminescencyjną. W KHUG pomiary przepływów wykonywano metodą wielopunktową z użyciem młynka elektromagnetycznego. Stężenia i dostawy ładunków na podstawie danych uzyskanych z WIOŚ obliczono metodą interpolacji,
a na podstawie danych KHUG – jako średnią arytmetyczną.
Obszar badań
Obszarem badań była Jarcewska Struga i jej zlewnia. Ciek ten uchodzi do Jeziora
Charzykowskiego i jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Brdy. Odwadnia on
obszar o powierzchni 52,3 km2, z czego 6,1% zajmuje miasto Chojnice. Początek
cieku znajduje się w południowej części Chojnic i niemal od źródeł jest odbiornikiem ścieków (Jutrowska, 2007). Determinuje to zarówno jego odpływ, jak i jakość wody. W granicach zlewni i miasta znajdują się dwie oczyszczalnie odprowadzające oczyszczone ścieki do cieku – miejska i przy zakładach mleczarskich.
Wyniki
Jarcewska Struga prowadzi obecnie wody V klasy czystości (Rozporządzenie…,
2004). W analizowanym okresie jakość wód Jarcewskiej Strugi uległa poprawie.
Średnioroczna wartość BZT5 zmniejszyła się z 27,5 mg∙dm‒3 w 1982 r. do 4,6
w 1994 i 10,0 w 2003 (ryc. 1). Stężenie tlenu wzrosło 3–4-krotnie, z 2,3 mg∙dm‒3
w 1982 r. do 7,2 w 2003 i 9,0 w 1994 (ryc. 2). Stężenie amoniaku spadło o 653%,
z 17,0 mg∙dm‒3 w 1982 r. do 2,6 w 2003 (ryc. 3). Ładunek roczny amoniaku zmalał
adekwatnie do stężenia, ponad 7 razy, z 134 t w 1982 r. do 19,1 t w 1994, i ponad
3 razy w przypadku 2008 (ryc. 4). Stężenie azotanów w okresie 1982–2008 wzrosło
ponad 60-krotnie (z 0,2 mg∙dm‒3 w 1982 r. do 11,7 w 2008) (ryc. 5). W przeliczeniu
na ładunek roczny jest to wzrost o ponad 123 t (ryc. 6). Tak znaczące ograniczenie
stężenia amoniaku i wzrost stężenia azotanów może świadczyć o wydajnym procesie nitryfikacji prowadzonym przez oczyszczalnie ścieków. W 1982 r. stężenie
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Ryc. 1. Średnioroczne wartości BZT5
Fig. 1. Average concentration of BOD5

Ryc. 2. Średnioroczne stężenia tlenu
Fig. 2. Average concentration of oxygen

Ryc. 3. Średnioroczne stężenia amoniaku
Fig. 3. Average concentration of ammonia

Ryc. 4. Roczne ładunki amoniaku
Fig. 4. Annual loads of ammonia

Ryc. 5. Średnioroczne stężenia azotanów
Fig. 5. Average concentration of nitrates

Ryc. 6. Roczne ładunki azotanów
Fig. 6. Annual loads of nitrate
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Ryc. 7. Średnioroczne stężenia fosforanów
Fig. 7. Average concentration of phosphate

Ryc. 8. Roczne ładunki fosforanów
Fig. 8. Annual loads of phosphates

fosforanów wynosiło 9,24 mg∙dm‒3, kolejne średnie serii pomiarowych oscylowały między 2,01 mg∙dm‒3 w 2003 r. a 3,55 w 2008 (ryc. 7). Roczna dostawa fosforanów w badanym okresie zmalała o ponad 45%, z 70,25 do 37,44 t (ryc. 8).
Podsumowanie
W oddaniu do użytku w 1990 r. miejskiej oczyszczalni ścieków w Chojnicach
należy upatrywać poprawę jakość wód Jarcewskiej Strugi i zmniejszenie obciążenie, jakie stanowiła ona dla Jeziora Charzykowskiego. Obecny stan nie jest jednak
zadowalający i należy podjąć dalsze prace w celu jego poprawy i zmniejszenia
dostawy zanieczyszczeń do tego odbiornika. Jarcewska Struga, mimo mniejszych
przepływów i powierzchni zlewni, niż mają Brda i Zbrzyca, dostarcza zbliżone
ilości zanieczyszczeń (w tym substancji biogenicznych) do systemu rzecznojeziornego Brdy w granicach Zaborskiego Parku Krajobrazowego (ZPK) (Cysewski,
Krajewska 2008, Bogdanowicz, Cysewski 2008). W bieżącym roku z inicjatywy
ZPK trwają prace mające na celu weryfikację zaobserwowanych trendów
i określenie ich przyczyn.
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Changes in the load and concentration of selected physicochemical
parameters of the Jarcewska Struga
The objective of the study was to analyse changes in selected physicochemical parameters of the Jarcewska Struga in the period of 1982–2008. The presented results refer to the
anthropogenic transformation of the catchment and the activities of municipal sewage
treatment plant in Chojnice. After the start-up of the facility in 1990, the supply of phosphate (fig. 7, 8), ammonia (fig. 3, 4) and BOD5 (fig. 1) decreased, in contrast to nitrate (fig.
5, 6) and oxygen conditions have improved (fig. 2). Today, deterioration of these parameters is observed again.
Key words: the Jarcewska River, physicochemical parameters.

